ХОРОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Реєстр діючих регуляторних актів на 01.01.2018

№ Дата
п/п прийняття
регуляторн
ого акта

№
РА

Назва
регуляторного акта

Розробник
РА

Дата проведення
відстеження
результативності РА
Повторне Періодич
не

Хорольська міська рада
№ 212 Про затвердження
Заступник
23.04.2013 2016 рік
Правил
міського
благоустрою
голови
території м. Хорол

1.

09.06.2011
р.

2.

26.10.2011

№ 416 Про затвердження
положення про
порядок надання в
користування
земельних ділянок
для житлового
будівництва в м.
Хорол

Заступник
міського
голови

17.04.2013

23.03.20
16 рік

3.

10.01.2012

№2

Зав.

19.11.2013

-

Про затвердження „

Короткий зміст
регуляторного акта (із
зазначенням конкретного
розміру, ціни/тарифу,
місцевого податку та
інше).
Порядок здійснення
благоустрою та
утримання територій
загального користування
та закріплених територій
та інше.
Площа земельних
ділянок, які надаються в
користування для
будівництва житлового
будинку, господарських
будівель та їх
обслуговування не
повинна перевищувати
0,10 га.
Фіксовані ставки

р.

4.

10.01.2012
р.

Положення про
відділом
механізм
Захарова
справляння єдиного Т.В.
податку “

№1

Про затвердження
порядку залучення
та використання
коштів пайової
участі (внеску)
замовників у
створення і
розвиток
інфраструктури
міста Хорол“ та
типового договору

Зав.
19.11.2013
юридичним
відділом
Бибик В.В.

-

єдиного податку
встановленого за
календарний місяць:
- перша група платників
– 9 % розміру мін. з/пл..
- друга група платників –
20 % розміру мін. з/пл..
Розмір пайової участі
(внеску) замовника
встановлюється:
- 10 % загальної
кошторисної
вартості
будівництва
об’єкта для
будівництва
нежитлових
будівель та споруд;
- 5 % загальної
кошторисної
вартості
будівництва
об’єкта для
реконструкції,
розширення,
добудови,
реставрації і
капітального
ремонту житлових

5.

16.03.2012
р.

№ 78

Про затвердження
тимчасового
положення про
порядок проведення
аукціонів на
земельні ділянки
несільськогосподар
ського призначення
з набуття прав

Спеціаліст 30.05.2013
земельного
відділу
Головченко
Т.М.

-

будівель та споруд;
- 4 % загальної
кошторисної
вартості
будівництва
об’єкта для
житлових
будинків;
- 2 % загальної
кошторисної
вартості
будівництва
об’єкта для
реконструкції,
розширення,
добудови,
реставрації і
капітального
ремонту житлових
будинків
Аукціон проводиться
виконавцем на підставі
договору з
організатором. Аукціон
проводиться не раніше,
ніж через 30
календарних днів з
моменту опублікування
виконавцем у пресі

власності або права
оренди на них у м.
Хорол

6.

24.05.2012
р.

№ 207 Про положення про
порядок розміру
визначення плати за
право тимчасового
користування
місцями
розміщення
зовнішньої реклами,
що перебуваються у
комунальній
власності “

Зав.
16.04.2014
юридичним
відділом
Бибик В.В.

-

7.

16.10.2012

№ 405 Про затвердження

Спеціаліст

-

01.08.2014

офіційної інформації про
об’єкт продажу (лот), а
також розміщення
організатором на
земельній ділянці
рекламного щита про
земельні торги.
Базові тарифи в
залежності від типу
рекламного засобу:
Щит, що стоїть окремо –
20 грн. за 1 м.кв.;
Щит на фасаді будинку –
30 грн. за 1 м.кв.;
Щит на тимчасовій
споруді, паркані – 15
грн. за 1 м.кв.;
Сітілайт – 15 грн. 1 м.кв.;
Тимчасова виносна
конструкція – 10 грн. за
один;
Натяжний банер, пано –
25 грн. за 1 м.кв.;
Рекламна вивіска, напис
на будинку – 10 грн. за 1
м.кв.;
Кронштейн на опорі – 10
грн. за 1 м.кв.
Розгляд виготовленої

р

8.

27.12.2012
р

тимчасового
порядку укладання
договорів про
встановлення
особистого
строкового
сервітуту для
розміщення
тимчасових
стаціонарних
об’єктів для
провадження
підприємницької
діяльності на
території м. Хорол
№ 524 Про встановлення
ставок орендної
плати за земельні
ділянки державної
та комунальної
власності в м.Хорол

земельного
відділу
Головченко
Т.М.

Спеціаліст 01.08.2014
земельного
відділу
Головченко
Т.М.

документації щодо
встановлення меж
земельного сервітуту,
затверджує її та приймає
рішення про укладення
договору про
встановлення особистого
строкового сервітуту

-

Ставки орендної плати
до нормативної грошової
оцінки землі:
розміщення та
обслуговування
магазинів та інших
об’єктів, пов’язаних з
торгівлею, інші землі
комерційного
використання – 4 %;
розміщення та
обслуговування об’єктів,
споруд, майданчиків для
заготівлі с/г продукції –

3%;
Надання побутових
послуг – 3%;
Автосервіс (СТО, мийка,
шино монтаж) – 3%;
Розміщення та
обслуговування
автозаправочних станцій
– 5%; розміщення та
обслуговування банків –
5%; розміщення та
обслуговування об’єктів
пов’язаних з передачею
електричної та теплової
енергії – 5%;
майданчиків для
обслуговування для
заготівлі металобрухту –
6%; об’єкти виробництва
– 3%; землі транспорту –
3%; землі мобільного
зв’язку – 12%; землі
лінійного зв’язку - 3%;
землі громадського
призначення – 3%; землі
надані для житлової
забудови – 1%; землі
експлуатації та
обслуговування

9.

27.12.2012
р.

10.

25.07.2014
р.

№ 523 Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
землі міста Хорол
№ 300 Про затвердження
Положення про
порядок
найменування та
повернення
історичних назв
вулиць, провулків,
площ, скверів та
споруд у м. Хорол

Спеціаліст
земельного
відділу
Головченко
Т.М.

01.08.2014

-

Заступник
міського
голови
Місніченко
В.О.

-

-

житлових будинків з
господарськими
будівлями – 0,5%; гаражі
гаражне будівництво –
3%; землі с/г
призначення в межах
міста для садівництва –
5%; рілля – 5%.
Грошова оцінка земель
різного функціонального
призначення у розрізі
економіко-планувальних
зон (грн.. за 1 кв.м.)
Найменування,
перейменування об’єктів
здійснюється для
задоволення потреб
територіальної громади
м. Хорол з врахуванням
загальноміських
інтересів. Громадське
обговорення
проводиться з метою
залучення представників
громадськості,
організатором
обговорення є міська
рада. Пропозиції

11.

22.08.2014
р.

№ 306 Про затвердження
КП
„Положення про
„Комунсерв
порядок
іс“
розміщення
телекомунікаційних
мереж зв’язку та
іншого
слабкострумового
обладнання
(інтернету
кабельного
телебачення
супутникових та
ефірних
телевізійних антен,
радіозв’язку,
охоронних засобів,
інших пристроїв) в

-

-

учасників гром.
обговорення подаються у
письмовій формі. Строк
проведення гром.
обговорення
обчислюється з дня
оприлюднення
інформаційного
повідомлення і повинен
становити не менше два
місяці.
Це Положення регулює
порядок погашення
розміщення та надання в
користування місць для
прокладання
телекомунікаційних
мереж, мереж зв’язку та
іншого.

12.

13.10.2014
р.

13.

29.04.2015
р.

житлових будинках
(гуртожитках) на
опорах що належать
до власності
територіальної
громади м.Хорол “
№ 214 Про затвердження
норм споживання
теплової енергії та
централізоване
опалення житлових
будинків
споживачами
ОКВПТГ
„Лубнитеплоенерго
“

№158

«Про Положення
про порядок
списання майна
комунальної
власності
територіальної
громади м. Хорол»

Заступник
міського
голови
Місніченко
В.О.

Зав.
юридичним
відділом
Бибик В.В.

-

-

Цілями державного
регулювання є
виконання вимог Закону
України „ Про житловокомунальні послуги №
1875-1У. Мета
затвердження норм
споживання теплової
енергії та централізоване
опалення 1м.кв.
житлових будинків,
призведе до економії
витрат теплової енергії,
що забезпечить
економію природних
ресурсів
Про порядок списання
майна комунальної
власності.

14.

15.

30.09.2015
р.

05.02.2015
р.

№356

«Про порядок
надання ритуальних
послух на території
м. Хорол»

Зав.
юридичним
відділом
Бибик. В.В.

Андріївська сільська рада
Рішен Про затвердження
Андріївська
ня 43 Положення про
сільська
сесії 6 податок на
рада
склик нерухоме майно,
ання
відмінне від
земельної ділянки.

Організація та порядок
надання ритуальних
послуг, затвердження
розміру земельно
ділянки під кожну
могилу.

-

-

Житлова нерухомість:
для квартир від 60 м.кв.
до 100 м.кв.(включно) 0%,більше 100 м.кв. 0,5%;для житлових
будинків від 120 м.кв. до
180 м.кв.(включно) –
0%,більше 180 м.кв. –
0,5%.
Нежитлова
нерухомість:
Комерційне
використання до 150
м.кв. (включно) –
0%,більше 150 м.кв.
0,25%; Некомерц.викор.
– 0%.

16.

27.01.2012

17.

15.12.2015

18.

23.01.2015

19.

23.01.2015

Рішен
ня 16
сесії 6
склик
ання
Рішен
ня 3
сесії 7
склик
ання

Про затвердження
ставок єдиного
податку

Андріївська
сільська
рада

-

-

І група-8% від
мінімальної з/пл.
ІІ група-18% від
мінімальної з/пл.

Про затвердження
Положення про
податок на майно
(плата за землю,
земельний податок,
орендна плата)

Андріївська
сільська
рада

-

-

Рішен
ня 42
сесії 6
склик
ання

Про встановлення
ставки
транспортного
податку

Андріївська
сільська
рада

-

-

Про встановлення

Андріївська

Земельний податок – не
більше -3% їх нормат.
грош. оцінки;
Для с/г угідь – не більше
1% їх нормат.грош.
оцінки; у постійному
користування суб’єктів
господарювання – не
більше – 12% їх норм.
грош. оцінки ( крім
держ. та комунальної
власності), орендна
плата – 3% їх
нормативно грошової
оцінки.
Легкові автомобілі, які
використовувалися до 5
років і мають об’єм
циліндрів двигуна понад
3000 куб.см. – 25000 грн.
на календарний рік за
кожен легковий
автомобіль.
З 01 січня 2015 року у

20.

15.12.2015

21.

22.03.2016

22.

21.01.2015

акцизного податку з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизними
товарами
Рішен Про надання пільг
ня 3
щодо сплати
сесії
земельного податку
сільсь
кої
ради 7
склик
ання

39
сесія
6
склик
ання

сільська
рада

ромірі 5% від вартості ( з
податком на додану
вартість)

Андріївська
сільська
рада

Дошкільним та
загальноосвітнім
навчальним закладам,
закладам культури,
охорони здоров’я, які
повністю утримуються
за рахунок коштів
державного або місцевих
бюджетів та органам
місцевого
самоврядування.
3% номат. Грошової
оцінки

Про затвердження
Рішення 5
умов та розмірів за сесії
оренду земель
сільської
запасу сільської
ради 7
ради
скликання
Вишняківська сільська рада
Про перегляд
Вишняківсь
ставок єдиного
ка сільська
податку для
рада
фізичних осіб
підприємців з

Встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб –
підприємців з 01.02.2015
року.

23.

21.01.2015

39
сесія
6
склик
ання

24.

21.01.2015

25.

21.01.2015

26.

21.01.2015

39
сесія
6
склик
ання
39
сесія
6
склик
ання
39
сесія
6
склик
ання

27.

21.01.2015

39
сесія
6

01.01.2015 року
Про встановлення
плати батьків за
харчування дітей у
дитячому
навчальному
закладі «Вишенька»
у 2015 році.
Про встановлення
ставки
туристичного збору
по Вишняківські
сільській раді
Про роботу закладів
торгівлі на території
Вишняківської
сільської ради
Про правила
благоустрою і
утримання території
сіл Вишняківської
сільської ради та
дотримання в них
належного
санітарного стану.
Про затвердження
положень на
нерухому майно.

Вишняківсь
ка сільська
рада

Встановити вартість
одного харчо-дня в сумі
15 грн. з 01.02.2015 року
встановити батьківську
плату в розмірі 4,50 грн.

Вишняківсь
ка сільська
рада

Встановити ставку
туристичного збору з
01.02.2015 року в розмірі
1% від мінімальної
заробітної плати.
Встановити за
погодженням з
власником магазинів
зручний для населення
режим роботи.
Затвердження правил
благоустрою сільських
територій.

Вишняківсь
ка сільська
рада
Вишняківсь
ка сільська
рада

-

-

Вишняківсь
ка сільська
рада

-

-

Затвердження положень
на нерухоме майно
відмінне від земельної

28.

21.01.2015

29.

22.12.2015

склик
ання
39
сесія
6
склик
ання
3
сесія
7
склик
ання

30.

15.12.2015

№11

31.

15.12.2015

№12

32.

15.12.2015

№ 14

Про встановлення
ставки акцизного
податку

Вишняківсь
ка сільська
рада

Про встановлення
пільг зі сплати
земельного податку

Вишняківсь
ка сільська
рада

-

-

ділянки та транспортний
податок.
Про встановлення ставки
акцизного податку з
реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів.
Звільнення від сплати
земельного податку
установ та організацій.

Клепачівська об’єднана територіальна громада
Про впровадження
Сільська
періодич Механізм справляння та
місцевих податків і
рада
не
порядок сплати за
зборів на 2016 рік
видачу дозволу
розміщення об’єкта
торгівлі в редакції.
Про встановлення
Сільська
періодич Для осіб 1 категорії
ставок єдиного
рада
не
ставки єдиного податку
податку для
за календарний місяць
суб’єктів малого
10% мінімальної
підприємництва –
заробітної плати.
фізичних осіб на
Встановити для осіб 2
2016 рік.
категорії від 18%-20%.
Про встановлення
Сільська
періодич Встановити на 2016 рік
ставки
рада
не
ставку транспортного
транспортного
податку, з розрахунку на

податку.

33.

15.12.2015

№ 15

Про акцизний
податок

Сільська
рада

-

34.

15.12.2015

№ 17

Про встановлення
ставок податку на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної ділянки
по Клепачівській
сільській раді

Сільська
рада

-

календарний рік, у
розмірі 25000 гривень за
кожен легковий
автомобіль, що є
об’єктом оподаткування.
періодич Встановити на 2016 рік
не
акцизний податок на
реалізацію суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів в
розмірі 5% від вартості.
періодич 1.Ставки податку для об’єктів
житлової нерухомості, що
не
перебувають у власності
фізичних осіб(від мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового)року, за 1 кв. метр
бази оподаткування):
-для квартир від 60 м. кв. до 80
м.кв.(включно) -0%;
-для квартир до 100
м.кв.(включно)-0,1%;
-для квартир більше 100 м.кв.0,5;
-для житлових будинків від 120
м.кв. до 140 м.кв.(влючно)-0%;
-для житлових будинків більше
140 м.кв. – 0, 1%.
ставку податку для об’єктів
нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності
фізичних осіб:

комерційне використання до
100 м.кв.(включно) – 0, 1%;
комерційне використання
більше 100 м.кв. -0,2%;
некомерційне використання:
господарські будівлі допоміжні
(нежитлові приміщення, до
яких належать сараї, хліви,
гаражі, літні кухні, майстерні,
вбиральні, погреби, навіси,
котельні, бойлерні,
трансформаторні підстанції,
тощо)-0%;
гаражі від 35 м.кв. до 40
м.кв.(включно) -0,1%.
2.Ставки податку для об’єктів
житлової нерухомості, що
перебувають у власності
юридичних осіб (від
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за
1 кв.метр бази оподаткування):
для квартир від 60 м.кв. до 80
м.кв. (включно)- 0%;
для квартир до 100
м.кв.(включно) -0,1%;
для квартир більше 100 м.кв.0,5%;
для житлових будинків від 120
м.кв.до 140 м.кв.(включно)-0%;
для житлових будинків більше
140 м.кв. – 0,1%;
ставку податку для об’єктів
нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності
юридичних осіб
комерційне використання до

100 м.кв. (включно) – 0,1%;
комерційне використання
більше 100 м.кв. – 0,2%;
некомерційне використання:
господарські будівлі допоміжні
( нежитлові приміщення, до
яких належать сараї, хліви,
гаражі, літні кухні, майстерні,
вбиральні, погреби, навіси,
котельні, бойлерні,
трансформаторні підстанції,
тощо) – 0%;
гаражі від 35 м.кв.до 40 м.кв.
(включно) -0,1%

35.

15.12.2015

№ 18

Про встановлення
Сільська
ставок земельного
рада
податку та орендної
плати на 2016 рік.

-

періодич 1.Встановити ставки
земельного податку за
не

земельні ділянки,
нормативно-грошову оцінку
яких проведено у відсотках
від їх нормативної грошової
оцінки:
1.1. Землі
несільськогосподарського
призначення:
-землі індивідуальної
житлової забудови – 0,03%;
-землі двохповерхової
житлової забудови – 0, 03%;
-землі забудовані гаражами 0,03%;
-землі промисловості – 1%;
- землі комерційного
використання – 1%;
- землі громадського
призначення – 0,01%;

-землі транспорту та зв’язку 1%;
-землі технічної
інфраструктури – 1%;
-землі рекреаційного та
природоохоронного
призначення – 0, 01%;
1.2. Землі
сільськогосподарського
призначення:
-землі під господарськими
будівлями і дворами – 0,
03%;
-рілля – 0, 1%;
-сінокоси – 0,1%;
-пасовища – 0,1%;
-перелоги – 0,1%;
-багаторічні насадження – 0,
03%.
1.3. Земельні ділянки, які
перебувають у постійному
користування суб’єктів
господарювання (крім
державної та комунальної
власності) – 1%.
1.4. Земельні ділянки,
розташовані за межами
населених пунктів, грошову
оцінку яких не проведено –
1% від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі
по област.
2. Встановити орендну плату
за земельні ділянки,

нормативно-грошову оцінку
яких проведено у розмірі не
менше 3% і не більше 12%
від їх нормативної грошової
оцінки.
2.1. Землі не
сільськогосподарського
призначення:
-земельні ділянки на яких
розміщені об’єкти торгівлі 10%;
-земельні ділянки на яких
розміщені об’єкти для
заготівлі
сільськогосподарської
продукції -3%;
-земельні ділянки піж
об’єктами автосервісу (СТО)
– 10%;
- земельні ділянки для
розміщення об’єктів передачі
електроенергії – 3%;
-земельні ділянки під об’єкти
мобільного зв’язку – 12%;
-земельні ділянки для
будівництва та
обслуговування житлових
будинків – 3%;
-земельні ділянки для
будівництва гаражів – 3%;
-земельні ділянки під
водними об’єктами, що
надані для риборозведення –
3%.

36.

15.12.2015

№ 19

Про встановлення
ставки ставки збору
за запровадження
деяких видів

Сільська
рада.

-

2.2. Землі
сільськогосподарського
призначення:
-рілля – 3%;
-сінокоси – 3%;
-пасовища – 3%;
-перелоги – 3%;
-багаторічні насадження- 3%;
-земельні ділянки під
господарськими будівлями і
дворами – 3%.
3. Звільнити від сплати
земельного податку:
-інвалідів I-II групи;
-фізичних осіб, які
виховують 3 і більше дітей
до 18 років;
-пенсіонерів (за віком);
-ветеранів війни та особи на
яких поширюється дія
Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
-фізичних осіб, визнаних
законом, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи та ліквідаторів
аварії на Чорнобильській
АЕС
-учасників АТО.
Періодич Встановити стаки збору за
запровадження торгівельної
не
діяльності та діяльності з
надання платних послуг з

підприємницької
діяльності по
Клепачівській
сільській раді
Хорольського
району Полтавської
області.

37.

15.12.2015

№ 20

Про встановлення
пільги щодо сплати
земельного податку

Сільська
рада

-

періодич
не

розрахунку на календарний
місяць у відповідному
розмірі до мінімальної
зарплати:
-ставки збору за
запровадження торгівельної
діяльності промисловими та
продуктовими товарами в
населених пунктах сільської
ради – 0,1 розміру
мінімальної заробітно плати.
Звільнити від сплати
земельного податку на 2016
рік органи місцевого
самоврядування, установи та
організації, дошкільні та
загальноосвітні навчальні
заклади, заклади культури,
охорони здоровя,
соціального захисту,
фізичної культури та спорту,
що розміщені на території
сільської ради, які повністю
утримуються за рахунок
коштів державного або
місцевого бюджетів

38. 22.01.2016
р.

№69

Про затвердження
Програми
«Поточного
ремонту мереж
вуличного
освітлення
Клепачівської
сільської ради»

Сільська
рада

39.

№34

Про розмір
батьківської плати
та вартість
харчування в
дошкільному
навчальному
закладі та
дошкільному
підрозділі
навчальновиховного
комплексу
Клепачівської
сільської ради
Хорольського
району Полтавської
області на 2016 рік.

Сільська
рада

25.12.2015
р.

Покращення вуличного
освітлення сіл
Клепачівської сільської
ради та
енергозбереження
направлений на значне
зменшення бюджетних
витрат та зменшення
обсягів споживання
електричної енергії.

-

-

1.Установка середньому
вартість харчування однієї
дитини в дошкільному
навчальному закладі та
дошкільному підрозділі НВК
на 2016 рік. У сумі 15,0 грн.
2. Установити розмір
батьківської плати за
харчування однієї дитини у
дошкільному навчальному
підрозділі закладі та
дошкільному підрозділі НВК
на 2016 рік у розмірі 3, 60
грн. за один день, а для
пільгових категорій
населення:багатодітних сімей
– 1, 80 грн. за один день.
3. Від плати за харчування
дітей звільняються батьки
або особи, які їх замінюють.

4. Забезпечити
безкоштовним харчуванням
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, дітей-інвалідів,
дітей учасників АТО та
учасників бойових дій.

40.

41.

22.01.2015
р.

№68

22.01.2016
р.

№69

Про затвердження
Програми
«Відзначення
пам’ятних дат,
ювілеїв та інших
заходів на 2016
Про затвердження
Програми
«Поточного
ремонту мереж
вуличного
освітлення
Клепачівської
сільської ради
Хорольського
району Полтавської
області з

Сільська
рада

Сільська
рада

-

-

періодич Прогнозування та
забезпечення відзначення
не

пам’ятних дат, державних
свят, історичних подій,
ювілеїв а також вшанування
памяті видатних людей у
2016-2017 році
Покращення
вуличного
періодич
освітлення сіл Клепачівської
не
сільської ради Хорольського
району Полтавської області
та енергозбереження
направлене на значне
зменшення обсягів
споживання електичної
енергії.

22.01.2016
р.

№70

43.

22.01.2016
р.

№72

44.

07.04.2016
р.

№136

42.

використанням
енергозберігаючих
технологій на 2016
рік»
Про затвердження
Програми «Турбота
про найбільш
вразливих верств
населення
Клепачівської
сільської ради
Хорольського
району Полтавської
області на 20162017 роки»
Про затвердження
Програми розвитку
фізичної культури і
спорту на території
Клепачівської
сільської ради
Хорольського
району Полтавської
області на 20162017 роки
Про затвердження
Програми охорони
навколишнього
природного

Сільська
рада

-

Сільська
рада

-

Сільська
рада

-

періодич Посилення соціального
захисту та турбота про
не

найбільш вразливих верств
населення Клепачівської
сільської ради Хорольського
району Полтавської області
на 2016-2017 роки

Пропаганда здорового
способу життя, залучення
молоді до занять фізичною
культурою та спортом.
Розбудова спортивної
інфраструктури на території
Клепачівської сільської ради
Хорольського району
Полтавської області у 20162017 роки.

періодич Охорона навколишнього
природного середовища на
не

території Клепачівської
сільської ради Хорольського
району Полтавської області у

45.

46.

07.04.2016
р.

№137

14.04.2016
р.

№153

середовища
Клепачівської
сільської ради
Хорольського
району Полтавської
області на 20162017 роки.
Про затвердження
змін, що вносяться
до Програми
благоустрою
населених пунктів
Клепачівської
сільської ради
Хорольського
району Полтавської
області на 2016 рік.

Про затвердження
змін, що вносяться
до Програми
соціальноекономічного
розвитку
Клепачівської
сільської ради
Хорольського

сфері поводження з твердими
побутовими відходами на
2016-2017 роки

Сільська
рада

-

Сільська
рада

-

періодич Забезпечення утримання в
належному санітарному стані
не
території сектора
індивідуальної забудови
села:ліквідація стихійних
сміттєзвалищ, скошування
трави на узбіччі доріг,
поточний ремонт мереж
зовнішнього освітлення,
технічне обслуговування
мережі зовнішнього
освітлення, створення умов
щодо захисту і відновлення
сприятливого для
життєдіяльності довкілля.
періодич Розвиток та утримання
об’єктів соціальної
не
інфраструктури, що
знаходиться на території
сільської ради з метою
збереження та забезпечення
ефективного
функціонування, підвищення
ефективності використання
сілких ресурсів, виконання
комплексу заходів для

району Полтавської
області на 2016 рік.
47.

48.

25.12.2015

06.02.2015

№37

Про затвердження
Програми
«Інформаційного
забезпечення
діяльності
Клепачіської
сільської ради на
2017 рік».

Сільська
рада

-

Мусіївська сільська рада
Рішен «Про затвердження Мусіївська
ня 36 ставок податку на
сільська
сесії 6 нерухоме майно,
рада
склик відмінне від
ання
земельної ділянки
на території
Мусіївської с.р.
2017 року»

періодич
не

підвищення добробуту
громадян, поліпшення якості
соціальних послуг та
покращення якості життя.
Створення позитивного
інформаційного супроводження
економічного , господарського,
соціального, культурного життя,
дієвого контролю громади за
діяльністю місцевих органів
влади, об’єктивного висвітлення
діяльності сільського голови,
виконавчого комітету та
депутатів Клепачівської сільської
ради.

Розміри ставок податку
на нерухоме майно,
відмінне від земельного
податку, для об’єктів
нежитлової нерухомості
№

Типи
об’єктів
нежитлов
е
нерухомо
сті

1.

Будівлі
готельні-

Ставка
податку,
відсотки
2017р Подал
ік
ьші
подат
кові
періо
ди
1,0
2,0

2.

3.

готелі,мо
телі,кемп
інги,
пансіонат
и,
ресторан
и та бари,
туристич
ні бази,
табори
для
відпочин
ку,
будинки
відпочин
ку
Будівлі
офісні –
будівлі
фінансов
ого
обслугов
ування,
адміністр
ативнопобутові
будівлі,
будівлі
ля
конторсь
ких та
адміністр
ативних
цілей
Будівлі
торгівель
ні
магазини,
їдальні,
кафе,заку
сочні,

0,25

0,25

1,0

2,0

4.

5.

6.

бази та
склади
підприєм
ств
торгівлі й
громадсь
кого
харчуван
ня,
будівлі
підприєм
ств,
побутово
го
обслугов
ування,
станції
технічног
о
обслугов
ування
автомобі
лів.
Магазин
и,
загально
ю
площею
до 100
кв.м.
Гаражі –
гаражі
(наземні
й
підземні)
та криті
автомобі
льні
стоянки.
Господар
ські

0,25

0,25

0,25

0,25

0

0

(присади
при)
будівлі –
допоміжн
і
(нежитло
ве)
приміще
ння, до
яких
належать
сараї,
хліви,
гаражі,
літні
кухні,
майстерн
і,
вбиральн
і,
погреби,
навіси,
котельні,
бойлерні,
трансфор
маторні
підстанці
ї тощо –
за умови,
якщо такі
об’єкти
нежитлов
е
нерухомо
сті не
викорис
товують
ся їх
власник
ами з
метою

7.

одержан
ня
доходів.
Господар
ські
(присади
при)
будівлі –
допоміжн
і
(нежитло
ве)
приміще
ння, до
яких
належать
сараї,
хліви,
гаражі,
літні
кухні,
майстерн
і,
вбиральн
і,
погреби,
навіси,
котельні,
бойлерні,
трансфор
маторні
підстанці
ї тощо –
за умови,
що такі
об’єкти
нежитлов
е
нерухомо
сті
викорис

0,5

0,5

8.

товують
ся їх
власник
ами з
метою
одержан
ня
доходів.
Інші
будівлі

0

0

Розміри ставок податку
на нерухоме майно,
відмінне від земельного
податку, для об’єктів
житлової нерухомості
№

1.

Типи об’єктів
житлової
нерухомості
Житловий
будинок –
будівля
капітального
типу,
споруджена з
дотриманням
вимог,
встановлених
законом,
іншими
нормативноправовими
актами, і
призначена для
постійного у
ній
проживання.
Житлові
будинки
поділяються на

Ставка
податку,
відсотки
0,25

2.

3.

житлові
будинки
садибного типу
та житлові
будинки
квартирного
типу різної
поверховості.
Житловий
будинок
садибного
типу-житловий
будинок,
розташований
на окремі
земельній
ділянці, який
складається із
житлових та
допоміжних
(нежитлових)
приміщень.
Квартираізольоване
помешкання в
житловому
будинку,
призначене та
придатне для
постійного у
ньому
проживання
Прибудова до
житлового
будинку частина
будинку,
розташована
поза контуром
його
капітальних

0,25

0

4.

5.

6.

зовнішніх стін,
і яка має з
основною
частиною
будинку одну
(або більше)
спільну
капітальну
стіну
Котедж - одно,
півтораповерхо
вий будинок
невеликої
житлової
площі для
постійного чи
тимчасового
проживання з
присадибною
ділянкою
Кімнати у
багатосімейних
(комунальних)
квартирах –
ізольовані
помешкання в
квартирі, в якій
мешкають двоє
чи більше
квартиронайма
чів
Садові
будинки –
будинки для
літнього
(сезонного)
використання,
які в питаннях
нормування
площі
забудови,

0,25

0,25

0

7.

49.

02.12.2011

50.

06.02.2015

51.

26.06.2015

Рішен
ня 12
сесії 6
склик
ання
Рішен
ня 36
сесії 6
склик
ання

зовнішніх
конструкцій та
інженерного
обладнання не
відповідають
нормативам,
установленим
для житлових
будинків.
Дачні будинки
– житлові
будинки для
використання
протягом року
з метою
позаміського
відпочинку

0,25

„Про встановлення Мусіївська
вартості торгового
сільська
патенту на 2017 рік“ рада

Встановити вартість
торгового патенту -0,1
мінімальної заробітної
плати.

„Про встановлення Мусіївська
ставок єдиного
сільська
податку для
рада
фізичних осібпідприємців на 2017
рік“

Встановити ставки
єдиного податку-для І
категорії платників
єдиного податку-в межах
від 1-10%;
ІІ категорії-в межах 220% мінімальної
заробітної плати.
Встановлення податку на
майно в частині плати за
землю в відсотках від

Рішен Про встановлення
ня 39 ставки податку на
сесії 6 майно в частині

Мусіївська
сільська
рада

52.

06.02.2015

53.

06.02.2015

склик
ання

плати за землю на
території
Мусіївської
сільської ради на
2017 рік

Рішен
ня 36
сесії 6
склик
ання
Рішен
ня 36
сесії 6
склик
ання

„Про встановлення
вартості харчування
дітей та розмір
батьківської плати
на 2017 рік“
Положення про
податок на майно (
в частині
транспортного
податку) та
встановлення
транспортного
податку на

Мусіївська
сільська
рада
Мусіївська
сільська
рада

нормативної грошової
оцінки населених
пунктів :рілля 0,1%,
багаторічні насадження
0,03 % житлова забудова
0,03 %. Установити на
території Мусіївської
сільської ради розмір
орендної плати за землю
у відсотках від
нормативної грошової
оцінки рілля, сінокоси,
пасовища, господарські
двори 3%, землі
комерційного
використання 9%.
Встановлення вартості
харчування дітей в сумі
15,00 грн., з них
батьківська плата –
40%(6,00 грн.).
Встановити на території
мусіївської сільської
ради податок в
розрахунок на
календарний рік у
розмірі 25000 грн на
кожен легковий
автомобіль, що є

території
Мусіївської
сільської ради

54.

28.01.2011

55.

30.12.2011

56.

21.01.2015

57.

21.04.2015

Новоаврамівська об’єднана територіальна громада
№6
Про встановлення
Новоаврамі
ставки збору за
вська
провадження
сільська
деяких видів
рада
підприємницької
діяльності
№ 117 Про встановлення
Новоаврамі
ставок єдиного
вська
податку для
сільська
субєктів малого
рада
підприємництвафізичних осіб
Про встановлення
Новоаврамі
податку на
вська
нерухоме
сільська
майно,відмінне від рада
земельної ділянки
Про затвердження
Новоаврамі
розміру орендної
вська
плати за
сільська
використання
рада
земель сільської
ради

об’єктом оподаткування,
який використовується
до 5 років і має об’єм
циліндрів двигуна понад
3000 куб.см.
0,085% від розміру
мінімальної зарплати

12% від розміру
мінімальної зарплати

0 % від розміру
мінімальної заробітної
плати
За межами населених
пунктів – 972,75 грн.
Під городництво – 640
грн. за 1 га.
Сінокоси та сіножаті –
149 грн за 1 га

58.

21.01.2015

Про встановлення
податку на
транспорт.

59.

21.01.2015

Про встановлення
ставки акцизного
збору

60.

22.01.2015

335/20
15

Новоаврамі
вська
сільська
рада

Новоаврамі
вська
сільська
рада
Петракіївська сільська рада
Про встановлення
Сесія
податку на
сільської
нерухоме
ради
майно,відмінне від
земельної
діяльності

25000 грн за новий
легковий автомобіль,
двигун ємністю більше 3
л.
5% від вартості ( з
податком на додану
вартість)
Встановлено на 2015 рік
ставку податку для об’єктів
житлової нерухомості, що
перебувають у власності
фізичних осіб, на рівні 1%
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1
січня звітного року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
Встановлено на 2015 рік
ставку податку для об’єктів
нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності
фізичних осіб , на рівні 1%
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1
січня звітного року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
Встановлено на 2015 рік
ставку податку для об’єктів
житлової нерухомості, що

перебувають у власності
юридичних осіб, на рівні 1%
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1
січня звітного року, за 1
кв.метр бази оподаткування.

61.

12.12.2013

8628/20
13

Про встановлення
ставки єдиногоо
податку

Сесія
сільської
ради

62.

21.01.2016

1005/20
15

Про плату за землю
у 2016 році

Сесія
сільської
ради

Встановлено з 01.01.2014
року ставку єдиного
податку для платників
податку першої групи –
10% від розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
законом на 01.01.2014
року;
для платників податку
другої групи- 12% від
розміру мінімальної
зарплати, встановленої
законом на 01.01.2014 р.
Встановлено, що річна
орендна плата за землі
с.-г. призначення не
менше 3% від
нормативної грошової
оцінки земельної
ділянки;
За землі комерційного
призначення 3% від
нормативно грошової

оцінки земельної
ділянки;
Для громадян,жителів
міста Хорол, які
користуються
земельними ділянками
для ведення городництва
– 8,00 гривень;
Для громадян, жителів
Петракіївської сільської
ради, працівників і
пенсіонерів
Петракіївського НВК,
працівників ТОВ
Підприємство
«Відродження» - в
розмірі 4,00 гривень;
Для громадян, які не
оформляють спадщину
протягом року на
житлові будинки та
присадибні ділянки - в
розмірі 5,00 грн;
За користування
сінокосами – в розмірі
1,00 грн.
Грошова оцінка земель
підлягає індексації:
до земель населених

63.

16.05.2014

2731/20
14

Про затвердження
Правил платного
рибальства на
ставках
Петракіївської
сільської ради

Сесія
сільської
ради

64.

22.01.2015

535/20

Про встановлення
ставки

Сесія
сільської

пунктів та інших земель
не с/г призначення
застосовується
коефіцієнт 1,433.
До земель с/г
призначення (ріллі,
багаторічних насаджень,
сіножатей та перелогів)
як у межах та і за
межами населених
пунктів застосовується
коефіцієнт – 1,2.
До ріллі застосовується
коефіцієнт 1,756.
Встановити розмір
плати за вилов риби із
ставка з 16.05.2014 року
громадянам, які не
являються мешканцями
сільської ради, в сумі 40
гривень; для мешканців
сільської ради – в сумі 10
грн.; у неділю для
мешканців сільської
ради вилов риби –
безкоштовно.
Встановити на 2015 рік
ставку транспортного

65.

66.

22.01.2015

23.01.2015
року

15

транспортного
податку

635/20
15

Про акцизний
податок

04-40

ради

Вишневська (Петрівська) сільська рада
Про затвердження
Сесія
умов та розміру
сільської
плати за оренду
ради
земель запасу
сільської рад в 2017
році

податку, з розрахунку на
календарний рік, у
розмірі 25000 гривень за
кожен легковий
автомобіль, що є
об’єктом оподаткування
відповідно до підпункту
267.2.1 пункту 267.2
статті Податкового
кодексу України
Встановити на 2015 рік
акцизний податок на
реалізацію суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів в
розмірі 5% від вартості (з
податком на додану
вартість).
Орендну плату для
населення, що постійно
проживає на території
Петрівської сільської
ради нараховувати в
слідуючих розмірах: в
межах населених пунктів
для ведення особистого
селянського

67.

23.01.2015

03-

Про встановлення

Сесія

господарства в розмір –
300 гривень за 1 га;за
межами населених
пунктів для ведення
особистого селянського
господарства в розмірі
985 гривень за 1 га.
Орендну плату для
населення,що тимчасово
проживає на території
Петрівської сільської
ради (дачники)
нараховувати в
слідуючих розмірах: для
ведення городництва в
розмірі – 500 гривень за
1 га, якщо розмір
земельної ділянки
перевищує 0,25 га. Для
більш раціонального
використання земель
запасу (пасовищ)
встановити плату за
випасання худоби: за
одну голову ВРХ – 20
гривень, за одну голову
молодняка ВРХ 10
гривень
Встановити у 2016 році

40/20
15

68.

23.01.2015

0840/20
15

69.

29.01.2016

4
сесія
7
склик
ання

ставки акцизного
податку

сільської
ради

ставку акцизного
податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів у
розмірі 5 відсотків від
вартості ( з податком на
додану вартість)
Про затвердження
Сесія
Затвердити в новій
положень податку
сільської
редакції Положення про
на майно
ради
податок на майно (
нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки)
Затвердити Положення
про податок на майно (
плата за землю,
земельний податок,
орендна плата)
Покровськобагачанська об’єднана територіальна громада
Про перегляд
Покровсько
Встановити у 2016 році
ставок єдиного
багачанська
акцизний податок з
податку
сільська
реалізації суб’єктами
рада
господарювання
Полтавсько
роздрібної торгівлі
ї області
підакцизних товарів у
розмірі 5 % від вартості (
з податком на додану
вартість)

70.

29.01.2016

4
сесія
7
склик
ання

Про встановлення
ставки акцизного
податку з реалізації
суб’єктами
господарювання,
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів

Покровсько
багачанська
сільська
рада

Встановити у 2016 році
ставки єдиного податку
за календарний місяць у
відсотках від мінімальної
заробітної плати згідно
класифікатора від 8% до
20%

71.

29.01.2016

4
сесія
7
склик
ання

Про встановлення
транспортного
податку

Покровсько
багачанська
сільська
рада

72.

10.02.2012

13
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації по
нормативногрошовій оцінці
земель села
Настасівка
Покровськобагачан
ської сільської ради

Покровсько
багачанська
сільська
рада

Встановити
транспортний податок на
легкові автомобілі, які
використовувались до 5
років і мають об’єм
циліндрів двигуна понад
3000 куб.см. З
розрахунку на
календарний рік у
розмірі 25000 грн.
Затвердити грошову
оцінку земель різного
функціонального
призначення у розрізі
економіко-планувальних
зон в грн. за 1 м2
-Землі харчової промисловості
39, 50/35, 04
-Землі промисловості 39,
50/35,04
-Землі гірничої промисловості,
гірничих розробок 32,92/29,20
-Землі змішаного використання

32, 92/29,20
-Землі транспорту, зв’язку 32,
92/29,20
- Землі житлової забудови 32,
92/29,20
- Землі під виробничими
дворами і будівлями КСП
32,92/29,20
- Землі комерційного
використання 82,30/73,0
- Землі громадського
призначення 23, 04/20, 44
- Землі технічної
інфраструктури 21,40/18,98
- Землі рекреаційного
призначення та інші відкриті
землі 16, 46/14, 6
- Землі під водою з площею
акваторії до 50 га включно 16,
46/14, 6
- Землі зелених насаджень 16,
46/14,6
- землі кладовищ та крематоріїв
16, 46/14, 6
- Інші відкриті (незабудовані)
землі 3,29/2, 92

73.

29.01.2016

4
сесія
7
склик
ання

Про затвердження
Положення та
встановлення
ставок податку на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної ділянки
на території
Покровськобагачан

Встановити з 01.01.2016
року.ставки податку на
нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки
розрахунку на
календарний рік у
відповідному розмірі до
мінімальної заробітної
плати, встановлено

ської сільської ради

законом на 1 січня
звітного (податкового)
року:
-для об’єктів житлової
нерухомості від 0% до
1%
-для об’єктів не житлової
нерухомості від 0% до
1%

74.

02.02.2012

22
сесія
6
склик
ання

Староаврамівська сільська рада
Про затвердження
Староаврам
технічної
івська
документації з
сільська
нормативної
рада
грошової оцінки
земель
с.Староаврамівка

75.

02.02.2012

22
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с. Бутівці

Староаврам
івська
сільська
рада

З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування, а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель с.
Староаврамівка в розмірі
59,98 грн.за 1 м.кв.
станом на 01.01.2011
року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню

76.

02.02.2012

22
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с. Стайки

Староаврам
івська
сільська
рада

77.

02.02.2012

22
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с. Ульянівка

Староаврам
івська
сільська
рада

78.

02.02.2012

22
сесія
6

Про затвердження
технічної
документації з

Староаврам
івська
сільська

базову вартість земель с.
Бутівці в розмірі 54,94
грн. за 1 м.кв. станом на
01.01.2011 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель с.
Стайки в розмірі 43,74
грн. за 1 м.кв. станом на
01.01.2011 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель с.
Ульянівка в розмірі 55,50
грн. за 1 м.кв. станом на
01.01.2011 року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого

склик
ання

нормативної
грошової оцінки
земель с. Пристань

рада

79.

02.02.2012

22
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с.Радьки

Староаврам
івська
сільська
рада

80.

02.02.2012

22
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с. Глибока
Долина

Староаврам
івська
сільська
рада

самоврядування, а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель
с.Пристань в розмірі
48,96грн. за 1 м.кв.
станом на 01.01.2011
року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель
с.Радьки в розмірі
41,30грн. за 1 м.кв.
станом на 01.01.2011
року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель с.

81.

28.02.2012

23
сесія
6
склик
ання

82.

27.12.2011

20
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
розмірів орендної
плати за землі
державної та
комунальної
власності та
встановлення
ставки земельного
податку по
Староаврамівській
сільській раді на
2012 рік
Про встановлення
ставок єдиного
податку для
суб’єктів малого
підприємництвафізичних осіб

Староаврам 21.03.2013
івська
сільська
рада

Староаврам
івська
сільська
рада

Глибока Долина в
розмірі 50,98грн. за 1
м.кв. станом на
01.01.2011 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села встановити
мінімальний розмір
орендної плати 3% від
грошової оцінки по
категоріях земель з
01.01.2012 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку села
встановити з 01 січня 2012
року слідуючі ставки єдиного
податку для суб’єктів малого
підприємництва-фізичних
осіб сільської ради:
КВ Види підприємницької
ЕД діяльності
01. Вирощування зернових
11. та технічних культур
0

13
%

01.
21.
0
01.
25.
0
01.
41.
0
15.
13.
0
18.
24.
0
45.
25.
1
45.
21.
1
45.
42.
0
50.
20.
0
51.
32.
0
52.
11.
0

Розведення великої
рогатої худоби

10
%

Розведення інших
тварин

8
%

Надання послуг у
рослинництві;
облаштування
ландшафту
Виробництво м’ясних
продуктів

13
%

Виробництво іншого
одягу та аксесуарів

8
%

Інші спеціалізовані
будівельні роботи

16
%

Будівництво будівель

16
%

Столярні та теслярські
вироби

10
%

Технічне
обслуговування та
ремонт автомобілів
Оптова торгівля м’ясом
та м’ясопродуктами

12
%

Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих
магазинах з перевагою

11
%

11
%

11
%

52.
12.
0

52.
22.
0
52.
47.
0
52.
48.
9

52.
62.
0
52.
72.
2
60.
22.
0
60.
24.
0
70.
20.

продовольчого
асортименту
Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих
магазинах без переваги
продовольчого
асортименту
Роздрібна торгівля
м’ясом та м’ясними
продуктами
Роздрібна торгівля
книгами,газетами та
канцелярськими
товарами
Роздрібна торгівля
іншими
непродовольчими
товарами,не
віднесеними до інших
групувань
Роздрібна торгівля з
лотків на ринках

10
%

11
%
13
%

11
%

9
%

Ремонт інших
побутових електричних
товарів
Діяльність таксі

9
%

Діяльність
автомобільного
вантажного транспорту
Здавання в оренду
власного нерухомого

10
%

14
%

10
%

0
85.
13.
0
92.
72.
0
93.
05.
0
51.
17.
0
55.
30.
2
74.
13.
0

83.

23.05.2013

38
сесія

Про затвердження
тарифів на послуги
з вивезення твердих
побутових відходів
та їх
захоронення,які
надаються
комунальним
підприємством
„Комунсервіс“

Староаврам
івська
сільська
рада

майна
Стоматологічна
практика

14
%

Інші види рекреаційної
діяльності

10
%

Надання інших
індивідуальних послуг

9
%

Посередництво в
торгівлі продуктами
харчування,напоями та
тютюновими виробами
Діяльність кафе

10
%

Дослідження
конюктури ринку та
виявлення суспільної
думки

10
%

Відповідно до п.2 ст.28
Закону України „Про
місцеве самоврядування
в Україні“,Наказу
Міністерства
будівництва,архітектури
та житловокомунального
господарства № 74 від
10.01.2006 року „Про
затвердження норм

14
%

утворення твердих
побутових відходів для
населених пунктів
України“,відношення
комунального
підприємства
„Комунсервіс“ про
встановлення тарифів на
послуги з вивезення та
захоронення
ТПВ,висновки
Державної Інспекції з
контролю за цінами в
Полтавській області
щодо розрахунку
економічнообгрунтованих планових
витрат на послуги з
вивезення та
захоронення
ТПВ,висновки та комісії
з питань комунальних
тарифів.
Затвердити слідуючі
тарифи на послуги з
перевезення та
захоронення ТПВ,які
надаються комунальним
підприємством

„Комунсервіс“ за 1
куб.м. з урахуванням
податку на додану
вартість.
Споживач Пере
і
везе
ння
ТПВ
Населенн 25,2
я
8 грн
Бюджетні 25,2
установи 8 грн

Захоронення
ТПВ
5,64 грн
5,64 грн

Встановити розмір
тарифу для населення з
перевезення та
захоронення ТПВ у
розмірі:
- для мешканців,що
проживають в
упорядкованих будинках
– 7,22 грн/м-ць з 1
жителя;
- для мешканців,що
проживають в
упорядкованих будинках
за відсутності каналізації
– 7,30 грн/м-ць з 1
жителя;
- для мешканців,що
проживають в

багатоквартирних
будинках – 7,48 грн/м-ць
з 1 жителя.
84.

12.02.2013

35
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
норм вивезення
твердих побутових
відходів

Староаврам
івська
сільська
рада

Джер
ало
утвор
ення
побут
ових
відхо
дів

Роз
рах
унк
ова
оди
ниц
я

Нор
ма
на
одн
у
роз
рах
унк
ову
оди
ниц
ю
на
міс
яць,
кг

Но
рма
на
одн
у
роз
рах
унк
ову
оди
ниц
ю
на
міс
яць
, м3

Нор
ма
на
одн
у
розр
аху
нко
ву
оди
ниц
ю
на
рік,
м3

1.Одн
оквар
тирні
будин
ку з
приса
дибно
ї
ділян
кою
а)за
наявн
ості
усіх
видів
благо
устро
ю
б)за
відсут
ністю

На
одн
у
люд
ину

На
одн
у
люд
ину

0,67

0,2
3

2,8

На
одн
у

7,75

0,2
36

2,83

канал
ізації
в)за
відсут
ності
центр
ально
го
опале
ння
г)за
відсут
ності
центр
ально
го
опале
ння
(вико
риста
ння
тверд
ого
палив
а)
водоп
остач
ання,
канал
ізації
2.Бага
токва
ртирн
і
будин
ки, за
наявн
ості
одног
о або
двох

люд
ину
На
одн
у
люд
ину

7,91

0,2
4

2,89

На
одн
у
люд
ину

8,2

0,2
5

2,99

На
одн
у
люд
ину

7,9

0,2
4

2,9

рівні
благо
устро
ю
3.Адм
іністр
ативн
іі
грома
дські
устан
ови та
органі
зації
4.Нав
чальн
і
закла
ди
5.
Дитяч
ий
дошкі
льний
закла
д
6.Під
приєм
ства
торгів
лі
7.Закл
ади
культ
ури
8.Вел
икога
барит

На
одн
е
роз
оро
міс
це

1,5

0,0
32

0,38

На
одн
ого
учн
я
На
одн
е
міс
це

0,48

0,0
1

0,12

1,5

0,0
32

0,38

На
одн
е
роз
оро
міс
це
На
одн
е
міс
це
На
одн
у

1,5

0,0
32

0,38

2,04

0,0
2

0,24

0,8

0,0
24

0,29
2

ні
побут
ові
відхо
ди
9.Рем
онтні
побут
ові
відхо
ди
10.Рід
кі
побут
ові
відхо
ди

85.

12.07.2013

42
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
положення

Староаврам
івська
сільська
рада

люд
ину

На
одн
у
люд
ину

0,3

0,0
092

0,11

На
одн
у
люд
ину

25

0,7
6

9,13

Про залучення коштів
замовників будівництва
об’єктів архітектури на
розвиток інженернотранспортної і соціальної
інфраструктури
Староаврамівської
сільської ради.
Граничний розмір
пайової участі у
розвитку інфраструктури
Староаврамівської
сільської ради з
урахуванням інших
передбачених законом
відрахувань не може
перевищувати:

86.

30.01.2014

47
сесія

Про затвердження
Положення та

Староаврам
івська

- 10 % загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта –
для будівництва
нежитлових будівель та
споруд;
- 5 % загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта –
для
реконструкції,розширенн
я,добудови,реставрації і
капітального ремонту
нежитлових будівель та
споруд;
- 4 % загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта –
для житлових будинків;
- 2 % загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта –
для
реконструкції,розширенн
я,добудови,реставрації і
капітального ремонту
житлових будинків.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової

6
склик
ання

встановлення
ставок податку на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної ділянки
на території
Староаврамівської
ради на 2017 рік

сільська
рада

бази місцевого
самоврядування, а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села встановлено ставки
збору Староавраміською
сільською радою в таких,
розмірах за 1 кв. метр
житлової площі об’єкта
житлової нерухомості :
1.Затвердити Положення про
податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки в редакції, що
додається (Додаток № 1)
2. Встановити ставки податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на
території Староаврамівської
сільської ради на 2014 рік за
1 кв.м. житлової площі
об’єкта нерухомості:
-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,
встановленої законом на 1
січня звітного (податкового)
року;
-для квартир, житлова площа

яких перевищує 240 кв. м. та
житлових будинків, житлова
площа яких перевищує 500
кв.м., -2,7 відсотка розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1
січня звітного (податкового)
року.

87.

28.11.2014

55
сесія
6
склик
ання

88.

23.01.2014

56
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
батьківської плати
та Порядку
встановлення плати
для батьків у
дошкільному
навчальному
закладі
«Капітошка» села
Староаврамівка.
Про затвердження
Положення та
встановлення
ставок податку на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної ділянки
на території
Староаврамівської
сільської ради

Староаврам
івська
сільська
рада

Староаврам
івська
сільська
рада

Затверджено розмір
батьківської плати за
один день відвідування
ДНЗ «Капітошка»
Села Староаврамівка у
грудні місяці 2014 року в
сумі 3,50 грн.(три гривні
50 копійок)
№ Типи об’єктів
житлової нерухомості

1

Житловий будинок –
будівля капітального
типу, споруджена з
дотриманням вимог,
встановлених
законом, іншими
нормативноправовими актами, і
призначена для
постійного у ній

Ста
вка
под
атку
,
відс
отк
и
0,25

2
.

3
.

4
.

проживання. Житлові
будинки поділяються
на житлові будинки
садибного типу та
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
Квартира – ізольоване
помешкання в
житловому будинку,
призначене та
придатне для
постійного у ньому
проживання
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.
Котедж – одно,
півтораповерховий

0,25

0

0,25

будинок невеликої
житлової площі для
постійного чи
тимчасового
проживання з
присадибною
ділянкою
5 Кімнати у багато
0,25
. сімейках
(комунальних)
квартирах –
ізольовані
помешкання в
квартирі, в якій
мешкають двоє чи
більше
квартиронаймачів.
6 Садові будинки –
0
. будинки для літнього
(сезонного)
використання, які в
питаннях нормування
площі забудови,
зовнішніх
конструкцій та
інженерного
обладнання не
відповідають
нормативам,
установленим для
житлових будинків.
7 Дачні будинки –
0,25
. житлові будинки для
використання
протягом року з
метою позаміського
відпочинку
Розміри ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельного податку, для об’єктів
нежитлової нерухомості.

№

Типи
об’єктів
нежитлової
нерухомості

1.

Будівлі
готельніготелі,
мотелі,
кемпінги,
пансіонати,
ресторани
та бари,тур
туристи
бази,
табори для
відпочинку,
будинки
відпочинку
Будівлі
офіснібудівлі
фінансового
обслуговува
ння,
адміністрат
ивнопобутові
будівлі,
будівлі для
конторськи
х та
адміністрат
ивних цілей
Будівлі

2.

3.

Ставка
податку,
відсотків
2015
Под
рік
аль
ші
под
атко
ві
пері
оди
1,0
2,0

0,25

0,25

1,0

2,0

4.

5.

6.

торговельні
–магазини,
їдальні,
кафе,
закусочні,
бази та
склади
підприємст
в торгівлі й
громадськог
о
харчування,
будівлі
підприємст
в
побутового
обслуговува
ння, станції
технічного
обслуговува
ння
автомобілів,
автозаправн
а комплекс
Магазини,
загальною
площею до
100
кв.метрів
Гаражі –
гаражі
(наземні й
підземні) та
криті
автомобільн
і стоянки
Господарсь
кі(присадиб
ні) будівлі –
допоміжні(
нежитлові)

0,25

0,25

0,25

0,25

0

0

7.

приміщення
, до яких
належить
сараї, хліви,
гаражі, літні
кухні,
майстерні,
вбиральні,
погреби,
навіси,
котельні,
бойлерні,
трансформа
торні
підстанції
тощо – за
умови,якщо
такі об’єкти
нежитлової
нерухомості
не
використов
уються їх
власникам
и з метою
одержання
доходів
Господарсь
кі
(присадибні
) будівлі –
допоміжні(
нежитлові)
приміщення
, до яких
належать
сараї, хліви,
гаражі, літні
кухні,
майстерні,
вбиральні,

0,5

0,5

8.

89.

23.01.2015

56
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
Положення про
податок на майно (в
частині
транспортного
податку) та
встановлення
транспортного
податку на
території
Староаврамівської
сільської ради

Староаврам
івська
сільська
рада

90.

23.01.2015

56

Про затвердження

Староаврам

погреби,
навіси,
котельні,
бойлерні,
трансформа
торні
підстанції
тощо – за
умови,
якщо такі
об’єкти
нежитлової
нерухомості
використов
уються їх
власниками
з метою
одержання
доходів.
Інші будівлі

0

0

Встановлено на території
Староаврамівської
сільської ради
транспортний податок з
розрахунку на
календарний рік у
розмірі 25000 гривень за
кожен легковий
автомобіль, що є
об’єктом оподаткування
відповідно до підпункту
267.2.1 пункту 267.2
статті 267 Податкового
кодексу України
Встановлено на 2015 рік

сесія
6
склик
ання

91.

23.01.2015

56
сесія
6
склик
ання

Положення та
встановлення
ставок акцизного
податку на
реалізацію
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
на території
Староаврамівської
сільської ради
Про затвердження
Положення про
податок на
майно(плата за
землю (земельний
податок, орендна
плата)) на території
Староаврамівської
сільської ради.

івська
сільська
рада

акцизний податок на
реалізацію суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів в
розмірі 5% від вартості (з
податком на додану
вартість).

Староаврам
івська
сільська
рада

8.1.Ставка податку за
земельні ділянки,
нормативну грошову
оцінку яких проведено,
встановлюється у
розмірі:
1.Землі індивідуальної
житлової забудови 0,03%
2. Гаражі – 0,03%
3.Землі багатоповерхової
і малоповерхової
забудови – 0,03%
4.Землі
сільськогосподарського
призначення під
господарськими
будівлями – 0,03%
5. Землі промисловості:

юридичні особи – 1%,
фізичні особи – 1%
6.Землі комерційного
призначення 1%
7.Землі громадського
призначення – 0,01%
8.Землі транспорту та
зв’язку -1%
9. Землі технічної
інфраструктури – 1%
10. Землі рекреативного,
природоохоронного
призначення – 0,01%
11. Землі
сільськогосподарського
призначення (особисте
селянське господарство –
0,1 %, садівництво0,03%)від їх нормативної
грошової оцінки
8.2. Ставка податку
встановлюється у
розмірі 1 відсотка від їх
нормативної грошової
оцінки за земельні
ділянки, які
перебувають у
постійному
користуванні суб’єктів

92.

23.01.2015

56
сесія
6
склик
ання

Про надання пільг
по сплаті
земельного податку
на території
Староаврамівської
сільської ради.

Староаврам
івська
сільська
рада

господарювання (крім
державної та
комунальної форми
власності)
Надано 100% пільг по
земельному податку в
2015 році установам:
- установа, яка надає
соціальну
допомогу з
забезпеченням
постійного
проживання та
фінансування з
місцевого
бюджету;
- дошкільні та
загальноосвітні
навчальні заклади
незалежно від
форм власності і
джерел
фінансування,
заклади культур,
освіти, охорони
здоров’я,
соціального
захисту, фізичної
культури та

93.

05.02.2015

57
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
батьківської плати
та Порядку
встановлення плати
для батьків за
перебування дітей у
дошкільному
навчальному
закладі

спорту, які
повністю
утримуються з
рахунок коштів
державного або
місцевого
бюджетів;
- органи державної
влади та органи
місцевого
самоврядування,
заклади, установи
та організації, що
повністю
утримуються за
рахунок коштів
державного або
місцевого
бюджетів.
Затверджено розмір
вартості дітей на один
день у ДНЗ «Капітошка»
села Староаврамівка на
2015 рік в сумі 13,52
грн.,з розрахунку
фактичних видатків на
харчування за грудень
2014 року та січень 2015
року та розмір

батьківської плати за
відвідування дитсадка в
сумі 6,00 грн. за один
день – 45% від вартості
харчування за день.
94.

Трубайцівська сільська рада
Посвідчення
Трубайцівс
заповіту
ька сільська
рада

95.

Посвідчення
довіреностей

Трубайцівс
ька сільська
рада

п.5ст.38 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в
Україні», Наказ
Міністерства юстиції
України « Про
затвердження Інсрукції
про порядок вчинення
нотаріальних дій
посадовими особами
виконавчих
комітетів,сільських,
селищних,міських рад.
№22/5 від 25.08.1994
року зареєстровано в
Міністерстві юстиції.
п.5 ст.38 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в
Україні», Наказ
Міністерства юстиції
України «Про
затвердження Інструкції

96.

21.02.2014

97.

19.12.2014

348ХХХ
VІ

Про затвердження
орендної плати за
землі
сільськогосподарсь
кого використання
для фізичних осіб в
межах населених
пунктів

Трубайцівс
ька сільська
рада

Про встановлення
ставки податку на
нерухоме майно
відмінне від
земельної ділянки

Трубайцівс
ька сільська
рада

про порядок вчинення
нотаріальних дій
посадовими особами
виконавчих комітетів
сільських,селищних,
міських рад.
№22/5 від 25.08.1994
року зареєстровано в
Міністерстві юстиції.
Встановити орендну
плату за використання
земель
сільськогосподарського
призначення в межах
населених пунктів –
рілля – 3%, від
нормативної грошової
оцінки, за 1 га.
Встановити ставки
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки з
розрахунку на
календарний рік у
відповідному розмірі до
мінімальної заробітної
плати встановлено
законодавством на 01
січня звітного

податкового року: ставка
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки: для
квартир ставка податку –
0%,житлова площа яких
не перевищує 85 кв.м.;
будинків ставка податку
– 0%,площа яких не
перевищує 150 кв.м.;
квартир та будинків (у
разі одночасного
перебування у власності
платника податку) ставка
податку – 0%, житлова
площа яких не
перевищує 180 кв.м.;
прибудова до житлового
будинку поза контурами
його капітальних
зовнішніх стін ставка
податку – 0,15%;
кімнати у комунальних
квартирах, в якій
мешкають двоє чи
більше
квартиронаймачів ставка
податку – 0,25%; садові
будинки для сезонного

використання ставка
податку – 0,15%; дачні
будинки для
позаміського відпочинку
ставка податку – 0,25%;
будівлі готельні ставка
податку – 1,0%; будівлі
офісні ставка податку –
0,25%; будівлі
торгівельні ставка
податку – 1,0%;
магазини загальною
площею до 100 кв.м.
ставка податку – 0,25%;
господарські будівлі не
для одержання доходів
ставка податку – 0%;
господарські будівлі для
одержання доходів
ставка податку – 0,25%;
інші будівлі ставка
податку – 1,0%.
98.

04.11.2015

Хильківська сільська рада
№ 130 Про встановлення
Хильківськ
ставки податку на
а сільська
нерухоме
рада,
майно,відмінне від Хорольська
земельної ділянки
ОДПІ
ГУМД

Встановити на 2016 рік
ставку податку для
об’єктів житлової
нерухомості, що
перебувають у власності
фізичних осіб, на рівні

1% мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом на
1 січня звітного
(податкового) року, за 1
кв. метр бази
оподаткування.
Встановити на 2016 рік
ставку податку для
об’єктів нежитлової
нерухомості, що
перебувають у власності
фізичних осіб, на рівні
0% мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом на
1 січня звітного
(податкового) року, за 1
кв. метр бази
оподаткування.
Встановити на 2016 рік
ставку податку для
об’єктів житлової
нерухомості, що
перебувають у власності
юридичних осіб, на рівні
0,5 % мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом на

99.

04.11.2015

№128

Про затвердження
ставок земельного
податку юридичним
та фізичним особам
та розміру орендної
плати за займану
земельну

Сільська
рада,
Хорольська
ОДПІ
ГУМД

1 січня звітного
(податкового) року, за 1
кв. метр бази
оподаткування.
Встановити ставку
податку для об’єктів
нежитлової нерухомості,
що перебувають у
власності юридичних
осіб, на рівні 0,5 %
мінімальної заробітної
плати, встановленої
законом на 1 січня
звітного (податкового)
року, за 1 кв. метр бази
оподаткування
Встановити ставки
земельного податку за 1
гектар
сільськогосподарських
угідь у відсотках від їх
нормативної грошової
оцінки в таких розмірах:
Рілля: с.Хильківка –
0,1% від грошової оцінки
землі, тобто 29,61 грн за
1 га (23710,39 грн
(грошова оцінка станом
на 01.01.2012 року) x 0,1

x1,249), с. Григорівка –
0,1% від грошової оцінки
землі, тобто 33,19 грн за
1га(26573,55грн(грошова
оцінка станом на
01.01.2012року)x0,1%x1,
249);
Сіножаті – 0,1 % від
грошової оцінки землі;
Пасовища – 0,1% від
грошової оцінки землі;
Багаторічні насадження
– 0,03 від грошової
оцінки землі.
Встановити ставку
земельного податку
житлової забудови в
межа населеного пункту
0,1% від їх нормативної
грошової оцінки.
Встановити ставку
земельного податку за
землі за межами
населеного пункту
сільськогосподарського
призначення для ріллі
0,1% від грошової оцінки
1995 року за 1 га ріллі:
Для одноосібників

(середній розмір 1 га
ріллі становить 4450,00
грн.x3,2x1,756x0,1%x1,2
49) – 31,23 грн за 1 га;
Встановити ставку
земельного податку за
землі комерційного
призначення,громадсько
го призначення в розмірі
1% від нормативної
грошової оцінки земель
населених пунктів
Хильківської сільської
ради станом на
01.01.2012 року, про
індексувавши на
коефіцієнт, який
прийнято на 2016 рік.
Встановити ставки
земельного податку на
землі енергетики у
відсотках:
Земельний податок за
земельні ділянки,
нормативну грошову
оцінку яких проведено –
1%;
Земельний податок за
земельні ділянки, які

100 04.11.2015
.

№ 132 Про встановлення
акцизного податку

Хильківськ
а сільська
рада,
МДПІ

розташовані за межами
населених пунктів,
нормативну грошову
оцінку яких не
проведено – 1%.
Встановити розмір
орендної плати у
відсотках від їх грошової
оцінки та коефіцієнтом
індексації на 2015 рік:
Для земель транспорту і
зв’язку – 3%;
Для земель наданих для
розміщення експлуатації
об’єктів енергетики –
3%;
Для земель громадської
та житлової забудови,
що використовується в
комерційних цілях – 3%;
Для земель
сільськогосподарського
призначення, які надані в
користування на умовах
оренди – 3%.
Встановити на 2016 рік
акцизний податок на
реалізацію суб’єктами
господарювання

101 04.11.2015
.

№131

Про встановлення
ставки
транспортного
податку

Сільська
рада,
Хорольська
ОДПІ
ГУМД

102 04.11.2015
.

№133

Про встановлення
ставок єдиного
податку для
фізичних осіб –
підприємців на 2016
рік.

Сільська
рада,
Хорольська
ОДПІ
ГУМД

роздрібної торгівля
підакцизних товарів в
розмірі 5% від вартості (з
податком на додану
вартість)
Встановити на 2016 рік
ставку транспортного
податку, з розрахунку на
календарний рік, у
розмірі 25000 гривень
за кожен легковий
автомобіль, що є
об’єктом оподаткування
відповідно до підпункту
267.2.1 пункту 267.2
статті 267 Податкового
кодексу України.
- перша група – фізичні
особи-підприємці,як не
використовують працю
найманих осіб,
здійснюють виключно
роздрібний продаж з
торговельних місць на
ринках та/або провадять
господарську діяльність
з надання побутових
послуг населенню і обсяг
доходу яких протягом

календарного року не
перевищує 300000
гривень – 10 відсотків
розміру мінімальної
заробітної плати з
розрахунку на
календарний місяць;
- друга група – фізичні
особи-підприємці, які
здійснюють
господарську діяльність
з надання послуг, у тому
числі побутових,
платникам єдиного
податку та/або
населенню, виробництво
та/або продаж товарів,
діяльність у сфері
ресторанного
господарства за умови,
що протягом
календарного року
відповідають сукупності
таких критеріїв: не
використовують працю
найманих осіб, або
кількість осіб, які
перебувають з ними у
трудових відносинах,

одночасно не перевищує
10 осіб, обсяг доходу не
перевищує 1500000
гривень – 20 відсотків
розміру мінімальної
заробітної плати з
розрахунку на
календарний місяць.
103 24.03.2011
.

6
сесія
6
склик
ання

Штомпелівська сільська рада
Про затвердження
Штомпелів 21.04.2015
технічної
ська
документації з
сільська
нормативної
рада
грошової оцінки
земель с.Ставки

104 24.03.2011

6
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с.Бочки

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.04.2015

З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити базову
вартість 1м.кв.земель
с.Ставки в розмірі 44,82
грн. станом на 01.01.2010
року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити базову
вартість 1 м.кв.земель
с.Бочки в розмірі

105 24.03.2011
.

6
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель
с.Штомпелівка

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.04.2015

106 24.03.2011

6
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с.Лобкова
Балка

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.04.2015

107 24.03.2011

6
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.04.2015

42,22грн. станом на
01.01.2010 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування, а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити базову
вартість 1м.кв.земель
с.Штомпелівка в розмірі
70,98 грн. станом на
01.01.2010 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити базову
вартість 1м.кв.земель
с.Лобкова Балка в
розмірі 69,46грн. станом
на 01.01.2010 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціально-

земель с.Ковтуни

108 24.06.2011

109 06.01.2012

8
сесія
6
склик
ання
14
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
правил благоустрою
території
Штомпелівської
сільської ради
Про встановлення
ставок єдиного
податку

Штомпелів
ська
сільська
рада

12.07.2014

Штомпелів
ська
сільська
рада

20.06.2015

економічному розвитку
села затвердити базову
вартість 1м.кв.земель
с.Ковтуни в розмірі 42,74
грн. станом на 01.01.2010
року.
Поліпшення
благоустрою та
утримання території
об’єктів благоустрою в
належному стані
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села встановлено ставки
єдиного податку для
суб’єктів
господарювання,які
застосовують спрощену
систему оподаткування
ставки єдиного податку
встановлюються у
відсотках (фіксовані
ставки) до розміру
мінімальної заробітної
плати,встановленої

110 03.03.2012

15
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель
с.Шарківщина

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.04.2015

111 03.03.2012

15
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель
с.КоломійцевеОзеро

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.04.2014

112 03.03.2012

15
сесія
6

Про затвердження
технічної
документації з

Штомпелів
ська
сільська

21.04.2015

законом на 01 січня
податкового (звітного)
року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель
с.Шарківщина в розмірі
47,06грн. станом на
01.01.2011 року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель
с.Коломійцеве-Озеро в
розмірі 57,34 грн. кв.м.
станом на 01.01.2011
року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого

склик
ання

нормативної
грошової оцінки
земель с.Лісянщина

рада

113 03.03.2012

15
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с.Наталівка

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.04.2015

114 03.03.2012

15
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с.Варварівка

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.04.2015

самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель
с.Лісянщина в розмірі
40,08грн. кв.м. станом на
01.01.2011 року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель
с.Наталівка в розмірі
42,26 грн. кв.м. станом
на 01.01.2011 року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель
с.Варварівка в розмірі
33,46 грн. кв.м. станом

115 03.03.2012

15
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
землі с.ВанжинаДолина

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.04.2015

116 31.05.2012

17
сесія
6
склик
ання

Про затвердження
Порядку залучення
коштів пайової
участі замовників
на розвиток
інженернотранспортної та
соціальної
інфраструктури
населених пунктів
Штомпелівської
сільської ради

Штомпелів
ська
сільська
рада

09.08.2015

на 01.01.2011 року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової
бази місцевого
самоврядування,а також
сприяння соціальноекономічному розвитку
села затвердити середню
базову вартість земель с.
В.Долина в розмірі 38,46
грн. кв.м. станом на
01.01.2011 року
Про залучення коштів
замовників будівництва
об’єктів архітектури на
розвиток інженернотранспортної і соціальної
інфраструктури
Штомпелівської
сільської ради.
Граничний розмір
пайової участі у
розвитку інфраструктури
Штомпелівської
сільської ради з
урахуванням інших
передбачених законом
відрахувань не може
перевищувати:

1) 7% загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта –
для нежитлових будівель
та споруд;
2) 2 % загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта –
для індивідуальних
житлових будинків без
врахування допоміжних
господарських будівель
та/або споруд загальною
площею від 300 м2.
117 14.01.2015

118 14.01.2015

119 14.01.2015

Ялосовецька сільська рада
Про встановлення
Ялосовецьк
ставок податку на
а сільська
нерухоме майно,
рада, згідно
відмінне від
податкового
земельної ділянки
кодексу
по Ялосовецькій
сільській раді
Ставки єдиного
Ялосовецьк
податку для
а сільська
суб’єктів малого
рада,згідно
підприємництва –
Податковог
фізичних осіб
о кодексу
Про встановлення
Ялосовецьк
ставки акцизного
а сільська

Протяго
м року

Від 0 до 1 % розміру
мінімальної заробітної
плати

Протяго
м року

Від 10 до 20%
мінімальної заробітної
плати

Протяго
м року

5% мінімальної
заробітної плати

податку

120 14.01.2015

Про затвердження
ставки орендної
плати за
використання у
межах населеного
пункту рільних
земель під
будівлями для
фізичних та
юридичних осіб

рада,згідно
Податковог
о кодексу
Ялосовецьк
а сільська
рада,згідно
Податковог
о кодексу

Протяго
м року

Не менше 3% від
нормативної грошової
оцінки земельної
ділянки.

