Перелік діючих регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування
(станом на 01.01.2018)
№
п/п

Дата прийняття
регуляторного
акта

№ РА

1

17.11. 2011

11 позачергова
сесія
6-го скликання

2

12.12. 2011

12 сесія
6-го скликання

3

12.01. 2012

14 позачергова
сесія
6-го скликання

4

05.06. 2014

46 сесія
6-го скликання

5

23.01.2015

53 сесія
6-го скликання

6

23.01.2015

7

23.01.2015

8

15.05.2015

53 сесія
6-го скликання
53 сесія
6-го скликання
58 сесія 6-го
скликання

Назва регуляторного акта

Дата
проведення
відстеження
результативності РА
повторне
періодичне

Короткий зміст регуляторного акта (із
зазначенням
конкретного
розміру,
ціни/тарифу, місцевого податку та інше).

Карлівська міська рада
Карлівська міська рада

03.12.2012

-

Тариф на
послуги
з
перевезення
пасажирів
на
міських
автобусних
маршрутах загального користування

Карлівська міська рада

25.12.2012

-

Методика розрахунку оренди плати
за комунальне майно

Карлівська міська рада

09.04.2013

-

Ставки єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців з 1 січня 2012 р.

Карлівська міська рада

05.06.2015

-

Про внесення змін та
доповнень до рішення 2
позачергової
сесії
(2
засідання)
Карлівської
міської
ради
шостого
скликання від 30.12.2010
року «Про місцеві податки
та збори»
Про затвердження тарифів
на міські перевезення
Про акцизний податок

Карлівська міська рада

-

-

Затвердження мінімального розміру
орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності
неменше 3 % від нормативної грошової
оцінки землі.
Врегулювання порядку нарахування
місцевих податків та зборів
в м. Карлівка

Карлівська міська рада

-

-

Карлівська міська рада

-

-

Про
затвердження
Карлівському ВУ ЖКГ
тарифів
на
надання

Карлівська міська рада

-

-

Про встановлення тарифу
на послуги з перевезення
пасажирів
на
міських
автобусних
маршрутах
загального
користування
Про
затвердження
Методики
розрахунку оренди плати
за комунальне майно та
пропозиції її розподілу
Про встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних осіб-підприємців з
1 січня 2012 р.
Про зміну мінімального
розміру орендної плати за
земельні ділянки державної
та комунальної власності

Розробник РА

Затвердження
тарифів
на
міські
перевезення
Встановлення ставок акцизного податку
Встановлення Карлівському ВУ ЖКГ
тарифів на надання комунальних послуг з
перевезення твердих побутових відходів,

9

14.07.2015

60
сесія
6-го скликання

10

04.12.2015

1
сесія
скликання
(друге
засідання)

11

16.02.2016

4 позачергова
сесія
7
скликання

12

15.07.2016

8 позачергова
сесія
7
скликання

13

15.07.2016

8 позачергова
сесія
7
скликання

14

15.07.2016

8 позачергова
сесія
7
скликання

7

комунальних
послуг
з
перевезення
твердих
побутових
відходів,
захоронення
твердих
побутових
відходів
та
перевезення рідких відходів
Про акцизний збір
Про внесення змін до
рішення
15
сесії
Карлівської міської ради
шостого скликання від
08.02.2012 р. «Про внесенн
змін
до
рішення
14
позачергової
сесії
Карлівської міської ради 6
скликання від 12.01.2012
року» «Про встановлення
ставок єдиного податку для
фізичних осіб підприємців з
1 січня 2012 року»
Про внесення змін до
Положення про плату за
землю,
затвердженого
рішенням 60 сесії міської
ради 6 скликання від
14.07.2015 року
Про затвердження ставок
орендної плати за земельні
ділянки на території м.
Карлівка
Про
встановлення
відсотку від
нормативної
грошової оцінки земельної
ділянки
для
проведення розрахунку
орендної
плати
за
землю сільськогосподарськ
ого
призначення на
території міської ради
Про встановлення податку
на майно в частині плати за
землю на
території

захоронення твердих побутових відходів
та перевезення рідких відходів на
території Карлівської міської ради

Карлівська міська рада

-

-

Встановлення розміру сплати акцизного
збору на території Карлівської міської
ради
Доповнено
класифікатором
видів
економічної діяльності (КВЕД-2010)

Карлівська міська рада

-

-

Карлівська міська рада

-

-

Про доповнення п.п. 5.3.3 «За земельні
ділянки (в межах населених пунктів)»
підпунктом

Карлівська міська рада

-

-

Затверджено ставки орендної плати за
земельні ділянки
на території м.
Карлівка

Карлівська міська рада

-

-

Встановлено відсоток від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки для
проведення розрахунку орендної плати
за
землю сільськогосподарського
призначення на території міської ради

Карлівська міська рада

-

-

Встановлено ставку податку на майно в
частині плати за землю на території
Карлівської міської ради

15

15.07.2016

8 позачергова
сесія
7
скликання

16

15.07.2016

8 позачергова
сесія
7
скликання

17

16.09.2016

11 позачергова
сесія
7
скликання

18

16.09.2016

11 позачергова
сесія
7
скликання

19

12.10.2016

12
чергова
сесія
7
скликання

20

21.10.2016

13 позачергова
сесія
7
скликання

Карлівської міської ради
Про встановлення ставку
транспортного податку на
території
Карлівської
міської ради
Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки
Про
затвердження
Порядку укладання
договорів
про
встановлення особистого
строкового сервітуту під не
стаціонарні
малі
архітектурні форми у м.
Карлівка
Про затвердження Правил
розміщення
зовнішньої
реклами у місті Карлівка в
новій редакції
Про
затвердження
Положення
про
встановлення
часткової
знижки
населенню міста на оплату
послуги з перевезення та
захоронення ТПВ

Про погодження ПАТ
«Карлівський
машинобудівний завод»

Карлівська міська рада

-

-

Встановлено ставку
транспортного
податку на території Карлівської міської
ради

Карлівська міська рада

-

-

Карлівська міська рада

-

-

Встановлення розміру ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на території Карлівської міської
ради
Затверджено
Порядок
укладання
договорів про встановлення особистого
строкового сервітуту під не стаціонарні
малі архітектурні форми у м. Карлівка

Карлівська міська рада

-

-

Затверджено
Правила
розміщення
зовнішньої реклами у місті Карлівка в
новій редакції

Карлівська міська рада

-

-

Карлівська міська рада

-

-

Затверджено
Положення
про
встановлення
часткової
знижки
населенню міста на оплату послуги з
перевезення та захоронення твердих
побутових відходів.
Часткова знижка призначається
у
визначений цим Положенням строк
щомісячно визначеним Положенням
категоріям громадян, які постійно
проживають та за реєстрова у місті
Карлівка Полтавської області , за одним
особовим
рахунком
Карлівського
ВУЖКГ.
Розмір Часткової знижки розраховується
за формулою.
Ч зн- сума часткової знижки , грн.
Тд – діючий тариф на послуги з
перевезення та захоронення ТПВ для
населення у звітному періоді, грн.
25% - ставка часткової знижки, %
Погоджено
ПАТ
«Карлівський
машинобудівний завод» тариф з опалення
для мешканців гуртожитків на рівні 16,70

тарифу з опалення
для мешканців гуртожитків

21

18.11.2016

14 позачергова
сесія
7
скликання

Про погодження тарифу
на
квартплату
ОСББ
«Берегиня-9»

Карлівська міська рада

-

-

22

18.11.2016

14 позачергова
сесія
7
скликання

Про погодження ТзДВ
«Карлівське
АТП-15340»
тарифу на проїзд
по
міському маршруту

Карлівська міська рада

-

-

23

18.11.2016

14 позачергова
сесія
7
скликання

Про вартість ритуальної
послуги
Карлівського виробничого
управління
житлово-комунального
господарства
Про внесення змін та
доповнень до Положення
про встановлення часткової
знижки населенню міста на
оплату послуги з
перевезення та
захоронення ТПВ
Про вартість ритуальної
послуги Карлівського
виробничого
управління житлово –
комунального господарства

Карлівська міська рада

-

-

24
21.03.
2017 р.

сімнадцята
сесія сьомого
скликання

21.03.
2017 р.

сімнадцята
сесія сьомого
скликання

21.03.
2017 р.

сімнадцята
сесія сьомого
скликання

21.03.
2017 р.

сімнадцята
сесія сьомого
скликання

21.03.
2017 р.

сімнадцята
сесія сьомого

25

26

27

28

Про встановлення єдиної
ставки податку для фізичної
особи-підприємця
Про внесення змін до
Положення про плату за
землю на території
Карлівської міської ради
Про внесення доповнення
до Положення про порядок

грн. з ПДВ за квадратний метр
опалювальної площі, згідно кошторису
витрат,
затвердженого
генеральним
директором ПАТ «КМЗ» 05.10.2016 року,
який є невід’ємною частиною рішення.
Погоджено тариф на квартплату ОСББ
«Берегиня-9» у розмірі 0,60 грн. за
квадратний
метр
загальної
площі
квартири.
Погоджено тариф на проїзд одного
пасажира по міському маршруту:
- у
звичайному
режимі
перевезення – 4 грн.;
- у режимі маршрутного таксі – 5
грн.
Погоджено вартість ритуальної послуги,
яку надає підприємство (копання та
закопування могили ручним способом) на
зимовий період у сумі 895,00грн.

Карлівська міська рада

Змін та доповнення до Положення про
встановлення часткової
знижки
населенню міста на оплату послуги з
перевезення та захоронення ТПВ

Карлівська міська рада

Про
вартість
послуги Карлівського
управління житлово –
господарства

Карлівська міська рада

Встановлення єдиної ставки податку для
фізичної особи-підприємця

Карлівська міська рада

Змін до Положення про плату за землю
на території Карлівської міської ради

Карлівська міська рада

Доповнення до Положення про порядок
справляння податку на нерухоме майно,

ритуальної
виробничого
комунального

скликання

29

11.04. 2017 р.

вісімнадця-та
позачергова
сесія сьомого
скликання

30
30.05.2017

91

1

10.07.2015

34-сесія
6-го скликання

2

04.03.2015

31-сесія
6-го скликання

3

25.05.2016

5-сесія
7-го скликання

4

25.05.2016

5-сесія
7-го скликання

5

25.05.2016

5-сесія
7-го скликання

6

25.05.2016

5-сесія
7-го скликання

справляння податку на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки
Про встановлення для
Карлівського ВУЖКГ
вартості проїзду пасажирів
по маршрутах
загального користування у
звичайному режимі на
період тимчасового
здійснення перевезень
пасажирів по маршрутах
загального користування до
проведення конкурсу
Про затвердження Порядку
розміщення інформаційних
наметів на території
Карлівської мічської ради
Про звільнення від сплати
земельного податку в 2016
році.
Про внесення змін до
рішення
30-сесії
6скликання від 27.01.2015 р.
«Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки».
Про
затвердження
Положення про порядок
обчислення та справляння
транспортного податку
Про встановлення податку
на майно в частині плати за
землю
на
території
сільської ради на 2017 рік.
Про звільнення від сплати
земельного податку в 2017
році
Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки з 01.01.2017 р.

відмінне від земельної ділянки

Карлівська міська рада

Встановлення для Карлівського ВУЖКГ
вартості проїзду пасажирів по маршрутах
загального користування у звичайному
режимі на період тимчасового здійснення
перевезень
пасажирів по
маршрутах
загального користування до проведення
конкурсу

Виконавчий комітет
Карлівської міської ради

Затвердження
Порядку
розміщення
інформаційних наметів на території
Карлівської міської ради

Попівська сільська рада
Сесія сільської ради

-

-

Про звільнення від сплати земельного
податку в 2016 році.

Сесія сільської ради

-

-

Внесено зміни до рішення 30-сесії 6скликання
від
27.01.2015
«Про
встановлення ставок податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки».

Сесія сільської ради

-

-

Затверджено
податку.

Сесія сільської ради

-

-

Встановлено ставки податку на 2017 рік.

Сесія сільської ради

-

-

Про звільнення від сплати земельного
податку в 2017 році.

Сесія сільської ради

-

-

Встановлено ставки податку на нерухоме
майно з 01.01.2017 р.

ставки

транспортного

7

26.02.2016

3-сесія7-перше
засідання

Про затвердження тарифів
водопостачання по КПГСП
Попівської сільської ради.

8

21.12.2016

10-сесія 7-го
скликання

9

16.06.2017

13 сесія 7-го
скликання

10

16.06.2017

13 сесія 7-го
скликання

11

16.06.2017

13 сесія 7-го
скликання

12

16.06.2017

13 сесія 7-го
скликання

1

29.03.2013

23 сесія
6-го скликання

2

27.12.2013

30 позачергова
сесія
6-го скликання

3

27.12.2013

30 позачергова
сесія
6-го скликання

4

23.01.2015

40 позачергова
сесія
6-го скликання

Сесія сільської ради

-

Затверджено тарифи водопостачання по
КПГСП Попівської сільської ради

Про затвердження тарифів Сесія сільської ради
водопостачання по КПГСП
Попівської сільської ради
Про звільнення від сплати Сесія сільської ради
земельного податку в 2018
році
Про встановлення податку Сесія сільської ради
на майно в частині плати за
землю
на
території
сільської ради на 2018 рік
Про встановлення ставок Сесія сільської ради
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки на 01.01.2018
Про звільнення від сплати Сесія сільської ради
земельного податку в 2018
році
Халтуринська сільська рада
Про пайову участь у Халтуринська сільська 29.04.2014
розвитку
інфраструктури рада
Халтуринської
сільської
ради

-

Встановлено тарифи водопостачання по
КПГСП Попівської сільської ради.

-

Про звільнення від сплати земельного
податку в 2018 році

-

Встановлено ставки податку на 2018 рік

-

Встановлено ставки податку на нерухоме
майно з 01.01.2018

-

Про звільнення від сплати земельного
податку в 2018 році

-

Про
затвердження
Методики розрахунку та
порядку
використання
плати за оренду майна
Про затвердження плати за
оренду майна, що перебуває
у комунальній власності
територіальної громади
Про
встановлення та
затвердження відсотків від
нормативної
грошової
оцінки земельної ділянки
для проведення розрахунку
орендної плати за землю в

Про затвердження порядку залучення,
розрахунок розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури Халтуринської сільської
ради. Затвердження Порядку розрахунку
пайової участі замовників у розвитку
інфраструктури сільської ради у разі
будівництва об’єктів.
Затвердити Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду
майна

-

Халтуринська
рада

сільська

28.01.2015

-

Халтуринська
рада

сільська

28.01.2015

-

Халтуринська
рада

сільська

22.02.2016

-

Встановити орендну плату майна, що
перебуває у комунальній власності
сільської ради 4 (чотири) грн. за один
квадратний метр на рік.
1.Про
встановлення та затвердження
відсотків від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки для проведення
розрахунку орендної плати за землю в
межах населених пунктів Халтуринської
сільської ради.

межах населених пунктів
Халтуринської
сільської
ради.

5

23.01.2015

40 позачергова
сесія
6-го скликання

Про внесення змін да
доповнень
до
рішення
Халтуринської
сільської
ради від 31.12.2010 року
«Про місцеві податки та
збори»

Халтуринська
рада

сільська

22.02.2016

-

6

23.01.2015

40 позачергова
сесія
6-го скликання

Про звільнення від сплати
земельного податку в 2015
році

Халтуринська
рада

сільська

22.02.2016

-

7

10.04.2015

42 позачергова
сесія
6-го
скликання

Про внесення змін до
діючих та затвердження
тарифів по Халтуринському
ГСКП

Халтуринська
рада

сільська

23.05.2016

-

8

24.06.2015

43 позачергова
сесія
6-го
скликання

Про встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних осіб - підприємців

Халтуринська
рада

сільська

23.05.2016

-

46
позачергова
сесія
6-го

Затвердження тарифів
надання
послуг
водопостачання.

Халтуринська
рада

сільська

11.10.2016

-

9

10.09.2015

та
з

2.Вважати рішення 31 сесії 6 скликання
Халтуринської
сільської
ради
від
29.01.2014 року «Про встановлення та
затвердження відсотків від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки для
проведення розрахунку орендної плати за
землю в межах населених пунктів
Халтуринської сільської ради», що
втратило чинність.
Про
встановлення
на
території
Халтуринської сільської ради місцевих
податків та зборів:
1.1.
Податок
на
майно
1.1.1.Податок
на
нерухоме
майно,відмінне від земельної ділянки
1.1.2.Транспортного податку
1.1.3.плати за землю.
Звільнити в 2015 році від сплати
земельного податку в розмірі 100
відсотків:
1.1 органи державної влади
та органи місцевого самоврядування
1.2.дошкільні
та
загальноосвітні
навчальні заклади 1.3. платники єдиного
податку першої – третьої груп за земельні
ділянки.
Про
надання
ритуальних
послуг
вантажним автомобілем в с. Халтурине
200 грн., відділення – 400 грн. Робота
екскаватора – 200 грн., робота погрузчика
– 200 грн. за 1 год., бульдозера та
трактора (лопата) 250 грн. за 1 год.
Встановлено ставки єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців, які не
використовують працю найманих осіб та
здійснюють
виключно
роздрібний
продаж товарів з торгівельних місць на
ринках,
проводять
господарську
діяльність з надання побутових послуг
населенню і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 1500,0
тис.грн.
Затвертити тарифи та надання послуг з
водопостачання, а саме: на території села
за 1 м. куб. – 7 грн., централізоване

скликання

10

23.12.2015

2 сесія 7-го
скликання

Про затвердження ліміту на
енергоносії

Халтуринська
рада

сільська

26.12.2016

11

22.01.2016

3 сесія
7-го скликання

Халтуринська
рада

сільська

26.01.2017

-

12

22.01.2016

3 сесія
7-го скликання

Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки на 2017 рік.
Про внесення зміни до
рішення сесії сільської ради
«Про акцизний податок з
01.01.2016 року»

Халтуринська
рада

сільська

26.01.2017

-

13

10.02.2017

11 сесія
7-го скликання

Про несення змін до
«Положення про плату за
землю
на
території
Халтуринської
сільської
ради» затверджне 43 сесією
6 скликання від 24.06.2015

Халтуринська
рада

сільська

25.02.2018

-

1

01.07.2015

№ 09
31сесія
6-го
скликання,
перше
засідання

2

08.07.2016

5
сесія
сільської
радисьмого

Верхньоланнівська сільська рада
Про встановлення податку Сесія сільської ради
на майно в частині плати за
землю на 2016 рік

Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної

Сесія сільської ради

-

-

-

холодне водопостачання в місяць на 1
чол. з розрахунку 91 літр – 25 грн.,
централізоване холодне водопостачання
в місяць на 1 чол. з розрахунку 150 літр –
32 грн., вулична водорозбірна колонка
загального користування в місяць на 1
чол. – 10 грн., для господарства: ВРХ,
кінь – 3.60 грн., молодняк ВРХ, коза –
1.50 грн, свиня - 1.10 грн., порося -1.00
грн, гуси, качки, 1 десяток 1.80 грн.
Затверджено ліміти на споживання
електричної енергії, природного газу та
води
Встановити ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки на
2017 рік.
Внести зміни до рішення сесії сільської
ради «Про акцизний податок з 01.01.2016
року»
(скасувати
п.1
рішення
Халтуринської сільської ради від 23 січня
2015 року)
Про внесеня змін до «Положення про
плату
за
землю
на
території
Халтуринської
сільської
ради»
затверджене 43 сесією 6 скликання від
24.06.2015, а саме в розділі: пункт 3
(ставка земельного податку за земельні
ділянки, нормативну грошову оцінку
яких
проведено
(незалежно
від
місцезнаходження)
Встановлено податок на майно в частині
плати за землю – ставка податку за
земельні ділянки, нормативно грошову
оцінку яких проведено, встановлюється у
% від їх нормативної грошової оцінки у
таких розмірах – за 1 га с/г угідь 0,1%,
для багаторічних насаджень – 0,03
Встановлено з 2016 року ставку податку 2
%
для об’єктів житлової і 2 %
нежитлової нерухомості, що перебувають

скликання
5
сесія
сільської
радисьмого
скликання

ділянки
Про встановлення ставки
транспортного податку

Сесія сільської ради

-

-

08.07.2016

5
сесія
сільської
радисьмого
скликання

Про акцизний податок

Сесія сільської ради

-

-

08.07.2016

5
сесія
сільської
радисьмого
скликання

Про звільнення від сплати
земельного податку у 2016
році

Сесія сільської ради

-

-

3

08.07.2016

4

5

у власності фізичних та юридичних осіб
Встановлено з 2016 року ставку
транспортного податк, з розрахунку на
календарний рік, у розмірі 25000 гривень
за кожен легковий автомобіль, що
об’єктом оподаткування
Встановлено на 2016 рік ставку
акцизного
податку
на
реалізацію
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5%
від вартості
Звільнено у 2016 році від сплати
земельного податку в розмірі 100%:
органи державної влади та органи
місцевого
самоврядування,
заклади,
установи організації, які повністю
утримуються
за
рахунок
коштів
державного або місцевих бюджетів.
Дошкільні та загальноосвітні заклади
незалежно від форм власності і джерел
фінансування, заклади культури, освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту,
фізичної культури та спорту, які повністю
утримуються за рахунок державного або
місцевих бюджетів

Нижньоланнівська сільська рада
1

29.12.2010

3 сесія 6-го
скликання

2

11.01.2012

12 сесія
6-го
скликання

Про перелік об’єктів права
комунальної власності, які
можуть
надаватися
в
концесію.
Про встановлення ставок
єдиного податку фізичних
осіб – підприємців з 1 січня
2012 року.

Сесія сільської ради

29.12.2011

29.12.2014
29.12.2017

Сесія сільської ради

11.01.2013

11.01.2016
11.01.2019

Затверджено перелік об’єктів права
комунальної власності, які
можуть
надаватися в концесію: гуртожиток,
приміщення бані, котельня.
Встановлено ставки:
- для фіз осіб – підприємців, які не
використовують працю найманих осіб,
здійснюють
виключно
роздрібний
продаж товарів з торговельних місць на
ринках, та/або провадять господарську
діяльність з надання побутових послуг
населенню і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 150 000
грн.- 5% від м.з.п., встановленого на
01.01. звітного року.
- для фіз осіб – підприємців, які
здійснюють господарську діяльність з

3

25.12.2012

18 сесія
6-го
скликання

Про затвердження технічної
документації по
нормативній грошовій
оцінці земель села
Нижня Ланна
Нижньоланнівської
сільської ради
Карлівського району
Полтавської області.

Сесія сільської ради

25.12.2013

26.12.2016

4

27.01.2015

32 сесія
6-го скликання

Сесія сільської ради

27.01.2016

29.01.2019

5

24.06.2015

35 сесія
6-го скликання

Про внесення змін та
доповнень до рішення ІІІ
сесії
VІ
скликання
Нижньоланнівської
сільської
ради
від
29.12.2010 р. «Про місцеві
податки та збори»
Про встановлення податку
на майно в частині плати за

Виконавчий
сільської ради

24.06.2016

-

комітет

надання послуг, у тому числі побутових,
платникам єдиного податку та/або
населенню, виробництво та/або продаж
товарів, діяльність у сфері ресторанного
господарства, за умов, визначених п.п.2
п.291.4 ст. 291 Податкового кодексу
України- 10% від м.з.п., встановленого на
01.01. звітного року.
- Для фіз осіб – підприємців третьої
групи, визначених п.п.3 п.291.4 ст. 291
Податкового кодексу України, відсоткова
ставка єдиного податку встановлюється у
розмірах 3 і 5 відсотків доходу, згідно з
п.293.3 ст.293 Податкового кодексу
України.
Затверджено технічну документацію по
нормативній грошовій оцінці земель села
Нижня
Ланна
Нижньоланнівської
сільської ради Карлівського району
Полтавської області, а саме:
1.1. Витрати
на
освоєння
та
облаштування
території
населеного
пункту в розмірі – 28,40 грн/м2.
1.2. Середня базову вартість земель в
розмірі 56,80 грн/м2, станом на
01.01.2012 р.
1.3. Грошову оцінку земель різного
функціонального призначення у розрізі
економіко-планувальних зон в грн. за 1м2
(додаток додається).
1.4. До показників нормативної грошової
оцінки ріллі проведеної станом на 1
липня
1995 року
(з
урахуванням
індексації), застосовувати коефіцієнт
1,756.
Встановлено місцеві податки і збори.
Затверджено положення про місцеві
податки і збори.

Встановлено ставки земельного податку.

6

22.01.2016

3
сесія
скликання
03

7

7

05.07.2016

6 позачергова
сесія
7
скликання

землю
на
територіїНижньоланнівсько
ї сільської ради.
Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки.

Про встановлення ставки
транспортного податку.

Виконавчий
сільської ради

комітет

Сесія сільської ради

22.01.2017

-

05.09.2017

-

Встановлено податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2017
рік.
Ставки
податку
встановлюються
сільською радою в таких розмірах за 1
кв. метр житлової площі об'єкта житлової
нерухомості:
- для об’єктів житлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних осіб,
на рівні 0,1 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування.
- 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.
- для об’єктів житлової 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.
- для об’єктів нежитлової нерухомості,
що перебувають у власності юридичних
осіб, на рівні 0,1 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування.
Пільги зі сплати податку надаються у
відповідності до пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу України.
Встановлено з 01.01.2017 року ставку
транспортного податку, з розрахунку на
календарний рік, у розмірі 25 000 гривень
за кожен легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування відповідно до
підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267
Податкового кодексу України.

8

05.07.2016

6 позачергова
сесія
7
скликання

Про звільнення від сплати
земельного податку.

Сесія сільської ради

05.09.2017

-

9

20.06.2017

16 позачергова
сесія
7
скликання

Про внесення змін до
«Положення про плату за
землю
на
території
Нижньоланнівської
сільської ради» затверджене
тридцять
п’ятою
позачерговою
сесією
шостого скликання від
24.06.2015 року

Сесія сільської ради

20.06.2018

20.06.2021

10

20.07.2017

17
сесія 7
скликання

Про
затвердження
економічно обгрунтованих
тарифів на комунальні
послуги
ГСКП
«Нижньоланнівське»

Виконком
ради

20.07.2018

20.07.2021

сільської

Звільнити з 01 січня 2017 року від сплати
земельного податку в розмірі 100
відсотків:
- заповідники, у тому числі історикокультурні, національні природні парки,
заказники (крім мисливських), парки
державної та комунальної власності,
регіональні ландшафтні парки, ботанічні
сади, дендрологічні і зоологічні парки,
пам'ятки природи, заповідні урочища та
парки-пам'ятки
садово-паркового
мистецтва;
- органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, установи та
організації, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів;
- дошкільні та загальноосвітні навчальні
заклади незалежно від форм власності і
джерел фінансування, заклади культури,
науки,
освіти,
охорони
здоров'я,
соціального захисту, фізичної культури
та спорту, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів.
Внесчено зміни до «Положення про плату
за землю на території Нижньоланнівської
сільської ради» затверджене тридцять
п’ятою позачерговою сесією шостого
скликання від 24.06.2015 року, а саме в
розділі:
Ставка земельного податку на земельні
ділянки, нормативну грошову оцінку
яких
проведено
(незалежно
від
місцезнаходження):
- для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,3 %;
- для багаторічних насаджень – 0,3 %.
Затверджено економічно обґрунтовані
тарифи на комунальні послуги ГСКП
«Нижньоланнівське»:
На послуги з водопостачання (за 1 куб.
м):
- для населення – 10,50 грн;
- для бюджетних установ – 21,00 грн;

- населення без лічильника– 31,50 грн;
- для бюджетних установ та інших
споживачів
розмір
плати
за
водопостачання
здійснюється
розрахунковим шляхом з урахуванням
норм споживання по ДБН.В.2.5-64.2012
та ДБН.Б.2.4-1-94.
На послуги :
- виконання робіт по косінню трави 60,30
грн/100 кв.м;
- опломбування засобів обліку води50,00 грн;
- відрізання від водогінної системи–
160,99 грн;

-

11

18.08.2017

18 позачергова
сесія
7
скликання

Про внесення змін до
рішення
17
сесії
7
скликання від 20.07.2017 №
02
«Про
затвердження
економічно обгрунтованих
тарифів на комунальні
послуги
ГСКП
«Нижньоланнівське»

Виконком
ради

сільської

18.08.2018

18.08.2021

підключення
або
відновлення
підключення водопостачання -93,58 грн;
Розмір адміністративного збору за
самовільне пошкодження або зівання
пломб
на
засобах
обліку
води,
встановлених
комунальним
підприємством
або
на
іншому
опломбуванні у мережі водогону, за
незаконне підключення до водо мережі у
розмірі
одного
мінімального
прожиткового
мінімуму
(згідно
договору).
Внесено зміни до рішення 17 сесії 7
скликання від 20.07.2017 № 02 «Про
затвердження економічно обгрунтованих
тарифів на комунальні послуги ГСКП
«Нижньоланнівське», а саме до п.1:
На послуги з водопостачання:
з лічильником – 8,70 грн за 1
куб.м;
для
бюджетних
та
госпрозрахункових організацій – 17,40
грн за 1 куб.м;
для населення без лічильника –
26,10 грн/чол.;
у випадку відсутності засобів
обліку
для
бюджетних,
госпрозрахункових установ та ін.
споживачів, плата за воду здійснюється
розрахунковим шляхом з урахуванням

норм споживання по ДБН.В.2.5-64.2012
та ДБН.Б.2.4-1-94.
12

20.09.2017

19 позачергова
сесія
7
скликання

1

06.09.2011

8 сесія
6-го скликання
рішення
№8

2

23.03.2012

16 сесія
6-го скликання
рішення
№4

3

19.12.2013

38 сесія
6-го скликання

4

12.12.2014

47 сесія
6-го скликання

5

24.03.2015

50 сесія
6-го скликання

Про розміщення зовнішньої
реклами
на
території
Нижньоланнівської
сільської ради

Виконком
ради

сільської

Ланнівська сільська рада
Рішення
ради
«Про постійна
комісія
з
внесення змін до методики питань
бюджету,
розрахунку і використання фінансів та цін ради
орендної
плати
за сільська рада
комунальне
майно
Ланнівської сільської ради
Рішення
ради
«Про постійна
комісія
з
затвердження Положення питань
бюджету,
про використання коштів, фінансів та цін ради
що надходять у порядку сільська рада
відшкодування
втрат
сільськогосподарського та
лісогосподарського
виробництва»
Про внесення змін до постійна
комісія
з
Методики розрахунку та питань
бюджету.
порядку
використання фінансів та цін ради,
плати за оренду об’єктів, сільська рада
що
перебувають
у
комунальній
власності
Ланнівської сільської ради
Про встановлення розміру постійна
комісія
з
річної орендної плати за питань
соціальноземельні
ділянки економічного розвитку,
комунальної власності для сільська рада
фізичних осіб
Про створення цільового
фонду
сільської
ради
«Використання екологічних
коштів»

Постійна комісія з
питань
бюджету,
фінансів та цін
Сільська рада

20.09.2018

20.09.2021

Затверджено
правила
розміщення
зовнішньої реклами.
Затверджено порядок визначення плати
за тимчасове користування місцями, для
розташування рекламних засобів.
Затверджено
Типовий
договір
на
тимчасове
користування
місцем
розміщення зовнішньої реклами.

10.01.2013

-

Установам, які фінансуються не з
державного, а з місцевого бюджету
надавати нежитлові приміщення по
пільговій орендній платі ( 1 грн. за рік)

-

-

Визначення видів діяльності ради, які
можуть бути профінансовані з даного
фонду. Прийняте на основі Постанови
КМ України

-

-

Зміна розміру орендної плати за окремо
визначене
індивідуальне
майно
комунальної власності у розмірі до 20%
від вартості

-

-

-

-

Встановлення для всіх громадян ( за
винятком фізичних осіб-підприємців), які
мають земельні ділянки в оренді розмір
річної
орендної
плати
3%
від
нормативної
грошової
оцінки
у
відповідності до ст.288 ПКУ
Рішення передбачає створення та
затвердження
Положення
про
використання коштів, які надходили у
різні часи як штрафи за екологічні
правопорушення.

6

09.07.2015

52
сесія
скликання

6

7

09.07.2015

52
сесія
скликання

6

8

09.07.2015

52
сесія
скликання

6

9

09.07.2015

52
сесія
скликання

6

10

09.07.2015

52
сесія
скликання

6

1

22.01.2015

35 сесія
6-го скликання.

2

07.07.2015

38 сесія
6-го скликання

3

07.07.2015

38 сесія
6-го скликання

4

07.07.2015

5

07.07.2015

38 сесія
6-го скликання
38 сесія
6-го скликання

6

28.12.2015

2
сесія
скликання

7

7

31.05.2016

7

8

31.05.2016

6
сесія
скликання
6
сесія

7

Про встановлення ставок
єдиного податку для І-ІІ
груп
Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки з 01.01.2016
Про акцизний податок з
01.01.2016

Постійна комісія з
питань
бюджету
фінансів та цін
Постійна комісія з
питань
бюджету
фінансів та цін

01.06.2015

-

Встановлення ставок єдиного податку
для підприємців

01.06.2015

-

Встановлення ставок податку на житлові
та нежитлові приміщення з 01.01.2016
року

Постійна комісія з
питань
бюджету
фінансів та цін
Постійна комісія з
питань
бюджету
фінансів та цін
Постійна комісія з
питань
бюджету
фінансів та цін

01.06.2015

-

Встановлення ставок акцизного податку з
01.01.2016 року

Про встановлення ставки
01.06.2015
транспортного податку з
01.01.2016 року
Про встановлення податку
01.06.2015
на майно в частині плати за
землю
на
території
Ланнівської сільської ради
Федорівська сільська рада
Про надання пільг по сплаті сесія сільської ради
земельного
податку
з
01.01.2015 року
Про встановлення ставок Сесія сільської ради
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки на 2016 рік
Про встановлення ставки Сесія сільської ради
транспортного податку на
2016 рік
Про місцеві податки і збори Сесія сільської ради
на 2016 рік
Про встановлення податку Сесія сільської ради
на майно в частині плати за
землю
на
території
Федорівської сільської ради
Про внесення змін до Сесія сільської ради
рішення сесій сільської ради
від 22.01.2015 року «Про
акцизний податок» та від
07.07.2015
року
«Про
акцизний податок на 2016
рік»
Про місцеві податки та Сесія сільської ради
збори з 01.01.2017 року
Про встановлення ставки Федорівська
сільська -

-

Встановлення ставок транспортного
податку з 01.01.2016 року

-

Встановлення
01.01.2016

-

-

земельного

податку

з

Перелік підприємств,
установ і
організацій, що звільняються від
сплати земельного податку
Встановлено ставку податку на
нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки на 2016 рік

-

Встановлені ставки
податку на 2016 рік

-

Встановлено місцеві податки і збори на
2016 рік
Всановлено податку на майно в частині
плати
за
землю
на
території
Федорівської сільської ради

-

Приведено у відповідність до чинного
законодавства місцеві податки і збори

-

Місцеві податки та збори з 01.01.2017
року
Встановлена
ставка транспортного

-

транспортного

скликання
9

31.05.2016

6
сесія
скликання

7

10

23.12.2016

9 сесія
7-го скликання

11

06.03.2017

10 сесія
7-го скликання

12

06.03.2017

10 сесія
7-го скликання

13

13.07.2017

12 сесія 7-го
скликання

14

1307.2017

12 сесія 7-го
скликання

15

13.07.2017

12 сесія 7-го
скликання

16

12.12.2017

15
сесія
скликання

1

08.06.2015

38 сесія
скликання

7

6

транспортного податку
з рада
01.01.2017 року
Про встановлення ставок Федорівська
сільська
податку на нерухоме майно, рада
відмінне
від
земельної
ділянки з 01.01.2017 року
Про ставки орендної плати сесія сільської ради
за користування земельними
ділянками
в
межах
населеного пункту в 2017
році
Про встановлення податку Федорівська
сільська
на майно в частині плати за рада
землю
на
території
Федорівської сільської ради
Про встановлення ставок Федорівська
сільська
податку на нерухоме майно рада
відмінне
від
земельної
ділянки
Про встановлення ставок Федорівська
сільська
єдиного
податку
для рада
платників І-ІІ груп
Про встановлення ставок Федорівська
сільська
податку на нерухоме майно рада
відмінне
від
земельної
ділянки з 01.01.2018
Про встановлення податку Федорівська
сільська
на майно в частині плати за рада
землю
на
території
Федорівської сільської ради
з 01.01.2018
Про ставки орендної плати Федорівська
сільська
за користування земельними рада
ділянками
в
межах
населеного пункту в 2018
році
Климівська сільська рада
Про встановлення ставок Сільська рада
податку на нерухоме майно ,
відмінне
від
земельної
ділянки з 01.01.2016 року

податку з 01.01.2017 року
-

-

Встановлені
ставки
податку на
нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної ділянки з 01.01.2017 року

-

--

Встановлені ставки орендної плати за
користування земельними ділянками в
межах населеного пункту в 2017 році

-

-

Встановлені ставки податку на майно в
частині плати за землю на території
Федорівської сільської ради

-

-

Встановлені
ставки
податку на
нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки

-

-

Встановлені ставки єдиного податку
для платників І-ІІ груп

-

-

Встановлені
ставки
податку на
нерухоме майно відмінне від земельної
діялянки

-

-

Встановлені ставки податку на майно в
частині плати за землю на території
Федорівської сільської ради

-

-

Встановлені ставки орендної плати за
користування земельними ділянками в
межах населеного пункту в 2018 році

Через
рік
після
набрання
чинності
актом

Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів
з
повторного
відстеженн
я

Розвиток
здорової
конкуренції,
врегулювання відносин у сфері
надання майна в оренду у правовому
полі, збільшення надходжень до
бюджету села

2

08.06.2015

38 сесія
скликання

6

Про
встановлення
транспортного податку з
01.01.2016 року

Сільська рада

Через
рік
після
набрання
чинності
актом

3

08.06.2015

38 сесія
скликання

6

Про акцизний
01.01.2016 року

з

Сільська рада

Через
рік
після
набрання
чинності
актом

4

08.06.2015

38 сесія
скликання

6

Про звільнення від сплати
земельного
податку
з
01.01.2016 року

Сільська рада

Через
рік
після
набрання
чинності
актом

5

08.06.2015

38 сесія
скликання

6

Про встановлення податку на
майно в частині плати за
землю на території ради з
01.01.2016 року

Сільська рада

Через
рік
після
набрання
чинності
актом

6

26.01.2016

3
сесія
скликання

7

«Про внесення змін до
Положення про встановлення
ставок податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки

Сільська рада

Через
рік
після
набрання
чинності
актом

1

23.01.2015

28 сесія
6-го
скликання

2

15.06.2015

30 сесія
6-го
скликання

податок

Лип’янська сільська рада
Про
порядок
розрахунку сільська рада
ставки орендної плати за
користування
земельними
ділянками
на
території
Лип’янської сільської ради
Про
встановлення
ставок Сільська рада
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів
з
повторного
відстеженн
я
Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів
з
повторного
відстеженн
я
Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів
з
повторного
відстеженн
я
Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів
з
повторного
відстеженн
я
Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів
з
повторного
відстеженн
я

Збільшення надходжень до бюджету
села

-

-

Затверджено
розрахунок
ставки
орендної плати за користування
земельними ділянками на території
Лип’янської сільської ради

-

-

Встановлено на території сільської
ради ставок податку на нерухоме
майнго, відмінне від земельної ділянки

Збільшення надходжень до бюджету
села

Про звільнення від сплати земельного
податку бюджетних установ

Розвиток
здорової
конкуренції,
врегулювання відносин у сфері
надання земельних ділянок в оренду у
правовому
полі,
збільшення
надходжень до бюджету села
Розвиток
здорової
конкуренції,
врегулювання відносин у сфері
надання майна в оренду у правовому
полі, збільшення надходжень до
бюджету села

3

15.06.2015

30 сесія
6-го
скликання

Про встановлення податку на Сільська рада
майно в частині плати за
землю
на
території
Лип’янської сільської ради на
2016 рік
Білухівська сільська рада
Про
встановлення
ставок Білухівська сільська рада
єдиного податку для фізичних
осіб
підприємців
з
01.01.2012р.

-

-

1

28.12.2011

8 сесія
6-го
скликання

28.12.2012

28.12.2014

2

31.01.2013

13
сесія
6-го
скликання

Про встановлення орендної
плати за оренду земель запасу
в межах населених пунктів

Білухівська сільська рада

31.01.2014

-

3

31.01.2013

13
сесія
6-го
скликання

Білухівська сільська рада

31.01.2014

-

23.01.2015

22 сесія
6-го
скликання

Про затвердження поточних
індивідуальних технологічних
нормативів
використання
питної води ПП «Білухівка»
Про акцизний податок

4

Білухівська сільська рада

-

-

в межах, визначених Податковим
кодексом України, граничних розмірів
ставок.
Встановлено
ставки
земельного
податку

Роздрібна торгівля в спеціалізованих
магазинах продовольчими товарами 20%
Роздрібна торгівля в спеціалізованих
магазинах
непродовольчими
товарами - 20%
Роздрібна торгівля в спеціалізованих
магазинах уживаними товарами - 20%,
Надання послуг в рослинництві,
облаштування ландшафту – 10 % від
мінімальної заробітної плати

Для
сільськогосподарського
призначення в розмірі – 3% від
нормативної
грошової
оцінки
земельної ділянки,
Для комерційного користування -7%
від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки,
Для господарських дворів-5%
від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки
Поточні індивідуальні технологічні
нормативи використання питної води
ПП «Білухівка»
Ставка акцизного податку
на
реалізацію
суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів в розмірі – 5% від
вартості (з податком на додану

5

17.06.2015

24
сесія
6-го
скликання

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

виконком сільської ради

6

09.02.2016

4
сесія
7 скликання

Про

Білухівська сільська рада

встановлення

ставок

-

-

-

-

податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
на 2017 рік

7

09.06.2016

6 сесія
7-го
скликання

Про встановлення ставки
транспортного податку

Білухівська сільська рада

вартість)
Ставка податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких
проведено,
які
перебувають
у
постійному користуванні юридичних
осіб (крім державної та комунальної
форми власності), встановлюється в
розмірі 3 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки
Ставки податку встановлюються в
розмірах за 1 кв.метр об’єктів
житлової нерухомості на 2017 рік :
- що перебувають у власності
фізичних осіб- 0,5 % мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на 01 січня звітного року
що
перебувають
у
власності
юридичних осіб – 1% мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на 01 січня звітного року
Ставки податку встановлюються
в розмірах за 1 кв.метр об’єктів
нежитлової нерухомості:
що перебувають у власності фізичних
осіб0 % мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 01 січня
звітного року
що
перебувають
у
власності
юридичних осіб – 1% мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на 01 січня звітного року
Ставка транспортного податку, з
01.01.2017 року у розмірі 25000 грн. за
кожний легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування відповідно

до підпункту
ст.267 ПКУ
1

12.12.2011

2

16.08.2012

9 сесія
6-го
скликання

18 сесія
6-го
скликання

3

09.11.2012

18 сесія
6-го
скликання

4

24.05.2013

22 сесія
6-го
скликання

5

26.01.2015

35 сесія
6-го
скликання

Варварівська сільська рада
Про
встановлення ставок Виконком сільської ради,
єдиного податку для фізичних постійні комісії
осіб-підприємців з 1 січня
2012 року

Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки

Виконком сільської ради,
постійні комісії

22.02.2013

16.09.2013

березень
2016 р.

жовтень
2016 р.

Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель с.
Варварівка
Про пайову участь у розвитку
інфраструктури
с.
Варварівка

Виконком сільської ради,
постійні комісії

10.04.2014

травень
2017 р.

Виконком сільської ради

21.07.2014

серпень
2017 р.

Про
внесення
змін
та
доповнень до рішення другої
сесії Варварівської сільської
ради шостого скликання від
29.12.2010 року «Про місцеві
податки і збори»

Виконком сільської ради,
постійні комісії

березень
2016

квітень
2016

267.2.1 пункту 267.2

Ставка податку 10% від мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на 1 січня звітного року, для
фізичних осіб-підприємців, першої
групи, визначених п.п.3 п.291.4 ст.291
Податкового кодексу України;
20% для фізичних осіб-підприємців,
другої групи
Для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв.м та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. м, ставка податку1% розміру мінімальної заробітної
плати, встановлений законом на 1
січня звітного року.
Для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв.м та житлових
будинків, житлова площа яких
перевищує 500 кв. м, ставка податку2,7 % розміру мінімальної заробітної
плати
Затверджено базову вартість 1 кв.м
земель с. Варварівка у розмірі 57,38
грн.
Затверджено
Порядок
залучення,
розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі забудовників у
розвитку
інфраструктури
с.
Варварівка. Установлено з 24 травня
2013 року норматив для одиниці
створеної потужності будівництва
об’єкта села у розмірі 4696 гривень.
встановлено на території сільської
ради наступні місцеві податки і збори:
1.1 податок на майно у складі :
1.2 податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки;
1.1.2 транспортний податок;
1.1.3 плата за землю;
1.2 єдиний податок

6

10.06.2015

7

10.06.2015

8

04.02.2016

9

13.06.2016

10

23.02.2017

11

13.06.2017

12

13.06.2017

13

15.12.2017

37
позачергова
сесія
6-го
скликання
37
позачергова
сесія
6-го
скликання
3 сесія
7-го
скликання
6 позачергова
сесія
7 –го
скликання
13
сесія
сьомого
скликання

15
позачергова
сесія сьомого
скликання
15
позачергова
сесія сьомого
скликання
22
позачергова
сесія сьомого
скликання

Про встановлення ставки
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки

Виконком сільської ради,
постійні комісії

липень
2016 р

-

Затверджено ставки податку
нерухоме
майно,
відмінне
земельної ділянки на 2016 рік

Про встановлення ставки
транспортного податку

Виконком сільської ради,
постійні комісії

липень
2016 р.

-

Затверджено ставку
податку на 2016 рік

Про встановлення ставки
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки на 2017 рік
Про встановлення ставки
транспортного податку

Виконком сільської ради,
постійні комісії

липень
2017 р

-

Затверджено ставки податку
нерухоме
майно,
відмінне
земельної ділянки на 2017 рік

Виконком сільської ради,
постійні комісії

Липень
2017р.

-

Затверджено ставку транспортного
податку з 01.01.2017 року

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

Виконком сільської ради,
постійні комісії

липень
2017 р

-

Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки
Про встановлення податку на
майно в частині плати за
землю
на
території
Варварівської сільської ради
Про затвердження ставок
орендної плати на земельні
ділянки в межах населеного
пункту
с.
Варварівка
Варварівської сільської ради

Виконком сільської ради,
постійні комісії

Липень
2018 р.

Липень
2020 р.

Затверджено положення про плату за
землю на території Варварівської
сільської ради з урахуванням Закону
України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України
щодо забезпеченості збалансованості
бюджетних надходжень у 2017 році»
Встановлено ставки податку на
нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної ділянки з 01.01.2018

Виконком сільської ради,
постійні комісії

Липень
2018 р.

Липень
2020 р.

Виконком сільської ради,
постійні комісії

Січень
2019 р.

Січень
2022 р.

Максимівська сільська рада

на
від

транспортного

на
від

Встановлено податок на майно в
частині плати за землю на території
Варварівської
сільської
ради
з
01.01.2018
Ставка орендної плати у % від
грошової оцінки землі:
- с/г угіддя – 3%;
- землі житлової забудови – 3%;
- землі
комерційного
призначення – 12%;
- землі транспорту та зв’язку –
12%;
- землі водного фонду – 3%;
- землі с/г призначення – 3%.

1

25.12.2012

20 сесія
6
скликання,
25.12.2012 р.

«Про розгляд та затвердження
технічної
документації
з
нормативної грошової оцінки
земель
сіл
Максимівка,
Давидівка,
Володимирівка,
Тарасівка, Короленківка

Максимівська
сільська
рада
(20
сесія
6
скликання)

-

періодичне

2

14.06.2013

25 сесія
6 скликання,
14.06.2013 р.

Максимівська
сільська
рада
(25
сесія
6
скликання)

-

періодичне

3

23.01.2015

36 сесія
6 скликання
23.01.2015 р.

Максимівська
сільська
рада
(36 сесія 6 скликання)

-

періодичне

Приведення у відповідність до
чинного
законодавства
місцевих
податків і зборів

6

17.06.2015

39 сесія
6 скликання
17.06.2015 р.

Про розгляд та затвердження
технічної
документації
з
нормативної грошової оцінки
земель села Павлівщина
Про
внесення
змін
та
доповнень до рішення третьої
сесії
шостого
скликання
Максимівської сільської ради
від 30.12.2010 року «Про
місцеві податки та збори»
Про
встановлення
ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Максимівська
сільська
рада
(39 сесія 6 скликання)

періодичне

7

17.06.2015

39 сесія
6 скликання
17.06.2015 р.

Максимівська
сільська
рада
(39 сесія 6 скликання)

періодичне

8

17.06.2015

39 сесія
6 скликання
17.06.2015 р.

Про
встановлення
ставок
єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців з 1 січня
2016 року
Про встановлення податку на
майно в частині плати за
землю
на
території
Максимівської сільської ради

Максимівська
сільська
рада
(39 сесія 6 скликання)

періодичне

9

23.01.2015

36 сесія 6-го
скликання

Про звільнення від сплати
земельного податку в 2016
році

Максимівська
сільська
рада
(3 сесія 7 скликання)

Встановлення ставок податку на 2016
рік:
для об’єктів житлової нерухомості – для фізичних осіб-0.5%; для
об’єктів нежитлов. нерухомості – для
фізичних осіб-0%;
для об’єктів житлової нерухомості –
для юридичних осіб-0.5%;
для об’єктів нежитлов. нерухомості –
для юридичних осіб-0.5%;
Затверджені ставки єдиного податку
для
фізичних
осіб-підприємців
відповідно- І група – 10%, ІІ група –
20% по всіх видах діяльності.
Встановлені
на
території
Максимівської сільської ради податок
на майно в частині плати за землю.
Затверджено положення про плату за
землю.
Звільнити в 2015 році від сплати
земельного податку в розмірі 100%:
1.1.органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, заклади,
установи, організації, які повністю
утримуються за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів;
1.2. дошкільні та загальноосвітні

-

періодичне

Базова вартість земель станом на
01.01.2012 р. становить:
с. Максимівка – 69,82 грн/кв.м.
с. Давидівка – 55,10 грн./кв.м.
с. Володимирівка –59,32 грн/м
с. Тарасівка – 55,44 грн./кв.м.
с. Короленківка – 58,74 грн./кв.м
Базова вартість земель станом на
01.01.2012 р. становить:
с. Павлівщина – 50,28 грн/кв.м.

10

15.06.2016

7 сесія
7 скликання 15.06.
2016 р

11

13.06.2017

13 сесія
скликання
13.06.2017

7

Про встановлення ставки
транспортного податку

Максимівська
рада

сільська

повторне

-

Про
встановлення
ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Максимівська
рада

сільська

-

періодичне

заклади
Встановити з 01.01.2017 року ставку
транспортного податку, з розрахунку
на календарний рік, у розмірі 25000
грн. за кожен легковий автомобіль, що
є об’єктом оподаткування відповідно
до пп.267.2.1 п.267.2 ст.267 ПК
України.
Встановлено ставки податку на 2018
рік:
- для
об’єктів
житлової
нерухомості – для фізичних осіб 0,5%;
- для
об’єктів
нежитлової
нерухомості – для фізичних осіб 0%;
- для
об’єктів
житлової
нерухомості - для юридичних осіб
0,5%;
- для
об’єктів
нежитлової
нерухомості – для юридичних осіб
0,5%.

Голобородьківська сільська рада
1

12.06.2017

11 сесія
скликання

7

Про
встановлення
ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Сесія сільської ради

1. Встановити ставку податку для
об’єктів житлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних
осіб, на рівні 0,1 % мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом
на
1
січня
звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування з 1 січня 2018 року.
2. Встановити 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 з 1 січня 2018 року.
3. Встановити 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
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12.06.2017

11 сесія
скликання

7

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

Сесія сільської ради

(податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування з 1 січня 2018 року.
4. Встановити ставку податку для
об’єктів нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності юридичних
осіб, на рівні 1 % мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом
на
1
січня
звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування з 1 січня 2018 року.
5. Пільги зі сплати податку
надаються у відповідності до пункту
266.4 статті 266 Податкового кодексу
України.
6. У відповідності до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу України надати
пільгу
на
об’єкти
нежитлової
нерухомості,
які перебувають у
власності фізичних осіб, визначені в
підпункті «е» підпункту 14.1.1291
пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України, а на об’єкти,
визначені в підпункті «г» підпункту
14.1.1291 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України - за
умови, якщо такі об’єкти нежитлової
нерухомості не використовуються їх
власниками з метою одержання
доходів. 7.Дане рішення підлягає
оприлюдненню
у
встановленому
чинним законодавством порядку.
8. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету та
соціально – економічного розвитку.
1. Установити на 2018 рік на
території Голобородьківської сільської
ради податок на майно в частині плати
за землю.
2. Затвердити положення про плату
за землю (додаток 1).
3. Дане рішення підлягає
оприлюдненню у встановленому

3

22.02.2017

9
сесія
скликання

7

Про
встановлення
ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Сесія сільської ради

чинним законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням рішення
покласти на постійну комісію з питань
планування бюджету та соціальноекономічного розвитку.
1. Встановити ставку податку для
об’єктів житлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних
осіб, на рівні 0,1 % мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом
на
1
січня
звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування з 1 січня 2017 року.
2. Встановити 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 з 1 січня 2017 року..
3. Встановити на 2017 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 (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування з 1 січня
2017 року..
4. Встановити на 2017 рік ставку
податку для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб, на рівні 1
% мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування з 1 січня
2017 року..
5. Пільги зі сплати податку
надаються у відповідності до пункту
266.4 статті 266 Податкового кодексу
України.
6. У відповідності до підпункту
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9
сесія
скликання

7

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

Сесія сільської ради

266.4.2 пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу України надати
пільгу
на
об’єкти
нежитлової
нерухомості,
які перебувають у
власності фізичних осіб, визначені в
підпункті «е» підпункту 14.1.1291
пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України, а на об’єкти,
визначені в підпункті «г» підпункту
14.1.1291 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України - за
умови, якщо такі об’єкти нежитлової
нерухомості не використовуються їх
власниками з метою одержання
доходів.
7. Затвердити положення про
податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки.
8.Дане
рішення
підлягає
оприлюдненню
у
встановленому
чинним законодавством порядку.
9. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету та
соціально – економічного розвитку.
1. Установити на 2017 рік на
території Голобородьківської сільської
ради податок на майно в частині плати
за землю.
2. Затвердити положення про плату
за землю (додаток 1).
3. Рішення п’ятої позачергової сесії
Голобородьківської сільської ради
сьмого скликання від 22 червня 2016
року « Про встановлення податку на
майно в частині плати за землю на
території Голобородьківської сільської
ради» вважати таким, що втратило
чинність.
4. Дане рішення підлягає
оприлюдненню у встановленому
чинним законодавством порядку.
5. Контроль за виконанням рішення
покласти на постійну комісію з питань

5

22.01.2015

40 сесія
скликання

6

Про
внесення
змін
та
доповнень до рішення третьої
сесії
Голобородьківської
сільської ради від 29 грудня
2010 року «Про місцеві
податки та збори»

Сесія сільської ради

6

13.01.2012

14 сесія
скликання

6

Сесія сільської ради
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17.03.2011

5
сесія
скликання

6

«Про встановлення ставок
єдиного податку для фізичних
осіб – підприємців з 1 січня
2012 року»
«Про затвердження тарифу на
водопостачання
по
Голобородьківському ГСКП»

Сесія сільської ради

планування бюджету та соціальноекономічного розвитку.
1. Пункт 1 рішення третьої сесії
Голобородьківської сільської ради від
29 грудня 2010 року «Про місцеві
податки та збори» викласти в
наступній редакції:
«1.Встановити
на
території
Голобородьківської сільської ради
наступні місцеві податки і збори:
1.1. податок на майно, у складі
1.1.1. податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки;
1.1.2. транспортного податку;
1.1.3. плати за землю;
1.2. єдиний податок»
2. Пункт 2 рішення третьої сесії
Голобородьківської сільської ради від
29 грудня 2010 року «Про місцеві
податки та збори»
викласти в
наступній редакції:
«2. Затвердити Положення про
місцеві податки і збори на території
Голобородьківської сільської ради
(додається):
- Положення про податок на
нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної ділянки (додаток 1);
Положення
про
транспортний податок (додаток 2);
З 1 січня 2012 року встановити такі
ставки єдиного податку для фізичних
осіб – підприємців з розрахунку на
календарний місяць
Затвердити ціну за 1 м ³ води - 3,24
грн. за умов наявності лічильника.
2.
Встановити
та затвердити
слідуючі
тарифи
та
норми
водопостачання за умов відсутності
лічильника:
житлові
будинки
з
водовідведенням – 14,77 грн. в місяць
на 1 чоловіка з розрахунку 150 л/доба ·

8

10.11.2009

32 сесія
скликання

5

«Про затвердження тарифів на
водовідведення»

Сесія сільської ради

30,4 · 3,24 грн.;
- житлові будинки з дворовою
колонкою – 8,96 грн. з розрахунку 91 ·
30,4 · 3,24.
3. Затвердити норми споживання
води
для
споживачів
(Голобородьківська ЗОШ І – ІІІ
ступенів)
- 3,24 грн. за 1 м ³ за умови
наявності лічильника.
За відсутності лічильника згідно
норм споживання:
- на прибирання приміщень –
0,004 м ³.
- для підпитки котлів на опалення
0,5 м ³.
- на приготування їжі – 1 страва
12 л/добу.
4. Затвердити слідуючі норми та
тарифи на:
- ведення підсобного господарства
(кури, гуси, качки, свині та інша
живність) 1,97 грн. з розрахунку 20
л/доба · 30,4 · 3,24 грн.;
- корова, кінь 5,90 з розрахунку 60
л/доба · 30,4 · 3,24 грн.;
- за додаткову колонку 8,96 грн. з 1
чоловіка.
Внести зміни до рішення 31 сесії
п’ятого скликання від 13 жовтня 2009
року та затвердити розмір тарифів на
водовідведення
з
громадян
–
користувачів:
- 10,00 грн. з громадян без
лічильників на водопостачання;
- 5,00 грн. з громадян, де
встановлено
лічильники
на
водопостачання.

