Перелік діючих регуляторних актів в Котелевському районі
(станом на 01.10.2018)
№
п/п

Дата прийняття
регуляторного
акта

1.

22.04.2015

2.

20.01.2010

3.

06.02.2012

4.

09.11.2012

5.

28.04.2012

6.

26.05.2014

№ РА

75

Назва регуляторного акта

Розробник РА

Дата проведення
відстеження
результативності РА
повторне
періодичне

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

Про затвердження Порядку
доступу до приміщення
архівного відділу
Котелевської районної
державної адміністрації
Про затвердження Правил з
питань додержання тиші у
громадських місцях у смт
Котельва
Про тарифи на послуги
з утримання будинків і
споруд та прибудинкових
територій, що надаються
Котелевським ККП

Котелевська РДА

Розпорядженням затверджено Порядок
доступу до приміщення архівного відділу
Котелевської районної державної
адміністрації

Котелевська селищна
рада

Рішенням затверджено Правила з питань
додержання тиші у громадських місцях у смт
Котельва

Котелевська селищна
рада

Рішенням затверджено тарифи на послуги з
утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій їх структуру та
періодичність, що надає Котелевський ККП.
Середній розмір тарифу 1,2 грн./1м2

Про внесення змін до
рішення 26 сесії VI
скликання від 06.02.2012
року «Про тарифи на
послуги з утримання
будинків і споруд та
прибудинкових територій,
що надаються Котелевським
ККП»
Про правила розміщення
зовнішньої реклами в смт.
Котельва
Про пайову участь
замовників
будівництва у розвитку
інфраструктури населених
пунктів Котелевської
селищної ради

Котелевська селищна
рада

Рішенням внесено зміни до переліку послуг з
утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій.

Котелевська селищна
рада

Рішенням затверджено порядок розміщення
зовнішньої реклами в смт. Котельва.

Котелевська селищна
рада

Рішенням затверджено:
1.Порядок пайової участі замовників у
розвитку інфраструктури населених пунктів
Котелевської селищної ради.
2. Типовий договір про пайову участь
замовників у розвитку інфраструктури
населених пунктів Котелевської селищної
ради.
Для
замовників,
кошторисна
вартість

будівництва об’єктів яких визначена згідно з
ДБН, стандартами та правилами, розмір
пайової участі становить:
- від 0,5 до 1 відсотка загальної кошторисної
вартості об’єкта – для житлових будинків, а
також для нежитлових будівель чи споруд,
будівництво
яких передбачено в рамках
реалізації заходів Програми економічного і
соціального розвитку селищної ради та/або
Програми економічного
і соціального
розвитку району і які спрямовані на
створення нових робочих місць, розвиток
виробничої інфраструктури в пріоритетних
для
територіальної
громади
галузях
економіки, а саме – сільське господарство,
промислове
виробництво,
житловокомунальне
господарство,
надання
побутових, туристичних послуг населенню;
- від 1 до 10 відсотків загальної кошторисної
вартості будівництва об’єктів – для інших
нежитлових будівель та споруд.
Рішенням затверджено єдиний порядок
встановлення за погодженням з власниками
зручного для населення режиму роботи
розташованих на території підприємств,
установ та організацій сфери побутового
обслуговування незалежно від форм
власності.
Рішенням затверджено Правила благоустрою
території Котелевської селищної ради
Полтавської області

7.

14.11.2012

Про встановлення режимів
роботи закладів торгівлі,
ресторанного господарства і
сфери послуг в смт. Котельва

Котелевська селищна
рада

8.

17.05.2013

Котелевська селищна
рада

9.

12.07.2013

Про затвердження Правил
благоустрою території
Котелевської селищної ради
Полтавської області
Про затвердження технічної
документації по нормативній
грошовій оцінці земель смт
Котельва

Котелевська селищна
рада

Рішенням затверджено базову вартість 1 м2
землі на 01.01.2014 року в розмірі 123,98 грн.

10.

12.07.2013

При визначення виконавця
послуг з вивезення
побутових відходів на
території Котелевської
селищної ради за

Котелевська селищна
рада

Рішенням виконавцем послуг з вивезення
побутових відходів на території Котелевської
селищної ради визнано Котелевський
комбінат комунальних підприємств

11.

12.04.2013

12.

21.11.2014

13.

21.04.2015

результатами конкурсу
Про затвердження
Положення про порядок
виїзної торгівлі на території
смт Котельва
Про затвердження тарифів на
послуги з централізованого
водопостачання, вивезення
рідких та твердих побутових
відходів

Про затвердження тарифів на
послуги з вивезення рідких
та твердих побутових
відходів

Виконавчий комітет
Котелевської селищної
ради

Рішенням затверджено Положення про
порядок виїзної торгівлі на території смт
Котельва

Котелевська селищна
рада

Рішенням затверджено тарифи на послуги
централізованого водопостачання, що
надаються Котелевським ККП у розмірі:
І група - населення - 5,80 грн./ м.куб
ІІ група -бюджетні установи - 12,00грн./м.куб
ІІІ група - інші споживачі - 18,30грн./м.куб
Рішенням затверджено:
- вартість по перевезенню рідких побутових
відходів за 1 м3 (з врахуванням ПДВ – 20%):
І група: населення – 33,49 грн.;
ІІ група - бюджетні установи -35,01грн.
ІІІ група: інші споживачі – 45,67 грн.
- вартість послуг по перевезенню твердих
побутових відходів за 1 м3 (з врахуванням
ПДВ – 20%):
І група: населення – 41,30 грн.;
ІІ група - бюджетні установи -43,18грн.
ІІІ група: інші споживачі – 56,32 грн.
Рішенням затверджено тарифи на послуги з
вивезення рідких та твердих побутових
відходів,
що
надаються
комбінатом
комунальних підприємств смт Котельва в
розмірах за 1 куб.м:
рідкі побутові відходи:
- для населення: 42,20 грн. з ПДВ;
- для бюджетних установ : 44,12 грн. з ПДВ;
- для інших споживачів: 57,55 грн. з ПДВ;
тверді побутові відходи:
- для населення: 53,39 грн. з ПДВ;
- для бюджетних установ : 55,82 грн. з ПДВ;
- для інших споживачів: 72,81 грн. з ПДВ;
Внесено зміни в рішення 75 сесії від
21.11.2014 року, що стосується тарифів на
послуги з вивезення рідких та твердих
побутових відходів

Котелевська селищна
рада

Про зменшення шкідливого
впливу від куріння
тютюнових виробів на
здоров'я населення на
території Котелевської
селищної ради
Про затвердження тарифів на
послуги з централізованого
водопостачання

Котелевська селищна
рада

Рішенням визначено вільну від
територію в смт Котельва

Котелевська селищна
рада

Рішенням затверджено тарифи на послуги
централізованого водопостачання, що
надаються Котелевським ККП у розмірі:
І група - населення -11,20 грн./ м.куб
ІІ група -бюджетні установи - 11,20грн./м.куб
ІІІ група - інші споживачі - 11,20грн./м.куб

04.07.2017

Про встановлення місцевих
податків і зборів на території
Котелевської селищної ради
на 2018 рік

Котелевська селищна
рада

Рішенням затверджено Положення про
податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, як складової податку на
майно, який запроваджується на території
Котелевської селищної ради
Рішенням затверджено Положення про
транспортний податок, як складової податку
на майно, який запроваджується на території
Котелевської селищної ради
Рішенням затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати земельного
податку юридичними та фізичними особами,
як складової податку на майно, який
запроваджується на території Котелевської
селищної ради
Рішенням встановлено на території
Котелевської селищної ради ставки єдиного
податку для фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності
Рішенням затверджено Положення про
туристичний збір, який запроваджується на
території Котелевської селищної ради

17.

22.03.2011

Правила благоустрою
Більської сільської ради

Більська сільська рада

18.

15.08.2014

Про пайову участь
замовників будівництва у
розвитку інфраструктури

Більська сільська рада

Рішенням затверджено
правила благоустрою на території сільської
ради.
Рішенням затверджено розмір пайової участі
замовників будівництва:
- від 0,5% до 1 % загальної кошторисної

14.

21.04.2015

15.

04.04.2017

16.

куріння

села Більськ

19.

11.10.2012

Про визначення
мінімального розміру
місячної орендної плати за
1квм. загальної площі
нерухомого майна по
Більській сільській раді

Більська сільська рада

20.

27.11.2012

Більська сільська рада

21.

04.03.2013

Про затвердження Правил з
питань додержання тиші у
громадських місцях у селі
Більськ
Про встановлення режимів
роботи закладів торгівлі,
ресторанного господарства і
сфери послуг в с. Більськ

22.

04.03.2013

Більська сільська рада

23.

22.03.2016

24.

20.04.2017

25.

23.06.2017

Про порядок організації
виїзної торгівлі на території
села Більськ.
Про приєднання не
успадкованих земельних
часток (паїв) до земель
запасу сільської ради
Про розробку генерального
плану території Більської
сільської ради
Про встановлення місцевих
податків і зборів на території
Більської сільської ради на
2018 рік

Більська сільська рада

Більська сільська рада

Більська сільська рада
Більська сільська рада

вартості об’єкта – для житлових будинків, а
також для нежитлових будівель чи споруд;
- від 1% до 10% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єктів – для інших
нежитлових будівель та споруд.
Рішенням затверджено мінімальний розмір
місячної орендної плати за 1 кв.м. заг. пл.
нерухомого майна:
передачі в оренду – 7,43;
виробничої діяльності - 14,86грн.;
комерційної -22,29грн., проживання –
7,43грн.(згідно коефіцієнта) у місяць.
Рішенням затверджено час дотримання тиші
на вулицях, площах, скверах, будівлях, що
знаходяться на території сільської ради, з
22.00. до 8.00. год.
Рішенням затверджено єдиний порядок
встановлення за погодженням з власниками
зручного для населення режиму роботи
розташованих на території підприємств, установ
та організацій сфери побутового обслуговування
незалежно від форм власності.
Рішенням затверджено єдиний порядок
погодження здійснення виїзної торгівлі на
території сільської ради.
РА дає можливість додаткового збільшення
надходжень до сільського бюджету , так як
земельні ділянки будуть надані в оренду.
РА дає можливість оформляти у власність
земельні ділянки в межах села та проводити
будівництво.
РА встановлює податок:
1) Положенням затверджено ставку податку
на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки; в розмірі 1% розміру мінімальної
заробітної встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року за 1 кв.м
житлової площі об’єкта та в розмірі 0,01%
розміру мінімальної заробітної встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового)
року за 1 кв.м нежитлової площі об’єкта (для

26.

15.12.2017

27.

11.03.2011

28.

04.07.2014

Про організацію
громадських робіт на
2018рік
Правила благоустрою та
громадського порядку на
території Деревківської
сільської ради
Про пайову участь замовників
будівництва у розвитку
інфраструктури сіл Деревки,
Млинки, Любка Деревківської
с\ради

Більська сільська рада

фізичних та юридичних осіб).
2) Положенням встановлено податок на
земельні ділянки:
юридичних і фіз.. осіб суб’єктів
господарювання – 3% від їх нормативної
грошової оцінки для с/г угідь – 1%;
фізичних осіб-громадян с/г призначення 0,15%;
для земель, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання-3%
3) положенням встановлено транспортний
податок на легкові автомобілі , які
використовувалися до 5 років і мають об’єм
циліндра двигуна понад 3000куб. см. У
розмірі 25000грн.за кожен легковий
автомобіль;
4) Положенням затверджено ставки єдиного
податку для фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють
діяльність за КВЕД 95.23, КВЕД 95.29: І
група – 5%, ІІ група – 10%;
для всіх інших: І група – 10%, ІІ група – 20%
розміру мін. з/п на 1 січ. поточного року.;
5) туристичний збір, встановлюється ставка у
розмірі 0,5 відсотка до бази справляння
збору за вирахуванням податку на додану
вартість
Рішенням встановлено порядок організації
оплачуваних громадських робіт

Деревківська сільська
рада.

Рішенням затверджено правила благоустрою
та громадського порядку на теритоії
Деревківської сільської ради

Деревківська сільська
рада

Рішенням затверджено розмір пайової участі
замовників будівництва:
- від 0,5% до 1 % загальної кошторисної
вартості об’єкта – для житлових будинків, а
також для нежитлових будівель чи споруд;
від 1% до 10% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єктів – для інших

29.

25.06.2013

30.

21.12.2012

31.

28.03.2013

32.

28.03.2013

33.

07.12.2017

34.

06.07.2017

Про визначення
мінімального розміру
місячної орендної плати за 1
кв. м. загальної площі
нерухомого майна по
Деревківській сільській раді
Про затвердження Правил
дотримання тиші в
громадських місцях в селах
с/ради
Про затвердження рішення
виконкому від 30.01.2013 №5
«Про встановлення режимів
роботи закладів торгівлі,
ресторанного господарства і
сфери послуг на території
Деревківської с/ради
Про затвердження Положення
про порядок організації
виїзної торгівлі на території
Деревківської сільської ради.
Про організацію
оплачуваних громадських
робіт на території
Деревківської сілької ради
Про встановлення місцевих
податків і зборів на території
Деревківської сільської ради
на 2018 рік

Деревківська сільська
рада.

Деревківська сільська
рада
Деревківська сільська
рада

нежитлових будівель та споруд.
Рішенням затверджено мінімальну вартість
місячної оренди 1м2 загальної площі
нерухомості при передачі в оренду
(суборенду) у розмірі 7,43 грн.
Рішенням затверджено час дотримання тиші
на вулицях, площах, скверах, будівлях, що
знаходяться на території сільської ради з
22.00. до 8.00. год.
Рішенням затверджено єдиний порядок
встановлення за погодженням з власниками
зручного для населення режиму роботи
розташованих на території підприємств, установ
та організацій сфери побутового обслуговування
незалежно від форм власності.

Деревківська сільська
рада

Рішенням затверджено єдиний порядок
погодження здійснення виїзної торгівлі на
території сільської ради.

Деревківська сільська
рада

Рішенням встановлено порядок організації
оплачуваних громадських робіт

Деревківська сільська
рада

РА встановлює податок:
1) Положенням затверджено ставку податку
на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки; в розмірі 1% розміру мінімальної
заробітної встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року за 1 кв.м
житлової площі об’єкта та в розмірі 0,01%
розміру мінімальної заробітної встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового)
року за 1 кв.м нежитлової площі об’єкта (для
фізичних та юридичних осіб).
2) Положенням встановлено податок на
земельні ділянки:
юридичних і фізичних осіб суб’єктів
господарювання – 0,3% від їх нормативної
грошової оцінки для с/г угідь – 1%;

фізичних осіб-громадян с/г призначення 0,03%, для земель, які перебувають у
постійному користуванні суб’єктів
господарювання-3%; за земельні ділянки,
розташованих за межами населених пунктів,
нормативну грошову оцінку яких не
проведено встановлюється у розмірі 5 % від
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області;
3) положенням встановлено транспортний
податок на легкові автомобілі , які
використовувалися до 5 років і мають об’єм
циліндра двигуна понад 3000куб. см. У
розмірі 25000грн.за кожен легковий
автомобіль;
4) Положенням затверджено ставки єдиного
податку для фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють
діяльність за КВЕД 95.23, КВЕД 95.29: І
група – 5%, ІІ група – 10%;
для всіх інших: І група – 10%, ІІ група – 20%
розміру мін. з/п на 1 січ. поточного року.;
5)Положенням встановлено пільгу по оплаті
земельного податку
35.

19.09.2014

Про пайову участь
замовників будівництва у
розвитку інфраструктури
населених пунктів
Малорублівської сільської
ради

Малорублівська
сільська рада

Рішенням затверджено розмір пайової участі
у розвитку інфраструктури населених
пунктів сільської ради з урахуванням інших
передбачених законом відрахувань,
становить:
- 10 відсотків загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для нежитлових
будівель та споруд;
- 5 відсотків загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для
реконструкції,розширення, добудови,
реставрації і капітального ремонту
нежитлових будівель та споруд;
- 4 відсотки загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для житлових будинків;

36.

12.06.2013

37.

26.03.2013

38.

26.03.2013

39.

27.06.2017

Про визначення
мінімального розміру
місячної орендної плати за 1
кв. м. загальної площі
нерухомого майна по
Малорублівській сільській
раді
Про встановлення режимів
роботи закладів торгівлі,
ресторанного господарства і
сфери послуг на території
Малорублівської сільської
ради.
Про затвердження
положення про порядок
організації виїзної торгівлі на
території Малорублівської
сільської ради
Про встанов-лення місцевих
податків і зборів Малорублівської сіль-ської ради на
2018 рік

Малорублівська
сільська рада

Малорублівська
сільська рада

Малорублівська
сільська рада

Малорублівська
сільська рада

- 2 відсотки загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для реконструкції,
розширення, добудови, реставрації і
капітального ремонту житлових будинків.
Рішенням затверджено мінімальну вартість
місячної оренди 1м2 загальної площі
нерухомості при передачі в оренду
(суборенду) у розмірі 7,43 грн.

Рішенням затверджено єдиний порядок
встановлення за погодженням з власниками
зручного для населення режиму роботи
розташованих на території підприємств, установ
та організацій сфери побутового обслуговування
незалежно від форм власності.
Рішенням затверджено єдиний порядок
погодження здійснення виїзної торгівлі на
території сільської ради.

1.Положення про податок на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки
затверджено ставку податку в розмірі 0,25%
розміру мінімальної заробітної встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового)
року за 1 кв.м житлової площі об’єкта та в
розмірі 0,01% розміру мінімальної заробітної
встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1 кв.м нежитлової
площі об’єкта що пребуває у власності
фізичних осіб; ставка податку для об’єктів
нежитлової нерухомості що перебуває у
вдасності юридичних осіб та фізичних осібсуб’єктів господарювання – урозмірі 0,1%
розміру мінімальної заробітної встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового)
року

40.

27.06.2014

Про пайову участь
замовників будівництва у
розвитку інфраструктури
населених пунктів
Козлівщинської сільської
ради

Козлівщинська сільська
рада.

-

-

2.Положенням про транспортний податок
на території Малорублівської сільської ради
встановлено податок на легкові автомобілі ,
які використовувалися до 5 років і мають
об’єм циліндра двигуна понад 3000куб. см. У
розмірі 25000грн.за кожен легковий
автомобіль
3.Положенням про земельний податок
встановлено ставки: - для юридичних і
фізичних осіб суб’єктів господарювання –
3% від їх нормативної грошової оцінки, для
с/г угідь – 0,3%;
-для фізичних осіб-громадян: с/г призначення
-0,3%, житлового фонду – 0,03%; від їх
нормативної грошової оцінки;
- для земель, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання-3%;
-за земельні ділянки, розташованих за
межами населених пунктів, нормативну
грошову оцінку яких не проведено
встановлюється у розмірі 5 % від
нормативної грошової оцінки;
- для фізичних осіб –с/г угіддя в розмірі 0,3%
від нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по області; для інших земель не
с/г призначення -0,1% від нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по
області
4.Положенням про єдиний податок
затверджено ставки єдиного податку для І
групи – 10%, ІІ групи – 20% розміру
мінімальної заробітної плати
5. Положенням про туристичний збір
встановлено ставку у розмірі 1% від бази
справляння збору
Рішенням затверджено розмір пайової участі
замовників будівництва:
- від 0,5% до 1 % загальної кошторисної
вартості об’єкта – для житлових будинків, а
також для нежитлових будівель чи споруд;
від 1% до 10% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єктів – для інших

41.

27.06.2014

Про встановлення
мінімальної вартості
місячної оренди 1 кв. м.
загальної площі нерухомого
майна на території
Козлівщинської сільської
ради

Козлівщинська сільська
рада

42.

18.07.2014

Козлівщинська сільська
рада

43.

23.12.2014

44.

23.12.2014

45.

08.06.2015

Про обмеження перебування
неповнолітніх у вечірній та
нічний час в закладах
дозвілля, громадського
харчування та інших
громадських місцях на
території Козлівщинської
сільської ради
Про затвердження Правил
благоустрою, санітарного
утримання територій,
забезпечення чистоти та
громадського порядку на
території Козлівщинської
сільської ради
Про затвердження Правил
утримання домашніх тварин
на території Козлівщинської
сільської ради
Про встановлення плати за
пасовища

46.

13.06.2017

Про встановлення місцевих

Козлівщинська сільська

нежитлових будівель та споруд.
Рішенням затверджено мінімальну вартість
місячної оренди 1 кв. м загальної площі
нерухомості при передачі в оренду
(суборенду) в розмірі 7,74 грн.
В залежності від характеристики об’єкту
оренди під час визначення мінімальної
вартості місячної оренди 1 кв. м загальної
площі нерухомого майна застосовується
додатковий коефіцієнт :
7,74 х 3 = 23,22 - іншої комерційної
діяльності;
7,74 х 2 = 15,48 - використання об’єкта
нерухомого майна у разі його
використання для провадження виробничої
діяльності;
7,74 х 1 = 7,74 - для проживання
фізичних осіб.
Рішенням обмежено перебування
неповнолітніх у вечірній та нічний час в
закладах дозвілля, громадського харчування
та інших громадських місцях на території
сільської ради без супроводу батьків після 22
годин у зимовий час та після 23 годин у літній
період.

Козлівщинська сільська
рада

Рішенням затверджено правила благоустрою,
санітарного утримання територій,
забезпечення чистоти та громадського
порядку на території сільської ради.

Козлівщинська сільська
рада

Рішенням затверджено правила утримання
домашніх тварин на території сільської ради.

Козлівщинська сільська
рада

Рішенням затверджено плату за випасання
корів, які утримуються в господарствах
населення, на земельних ділянках сільської
ради з розрахунку: за 1 гол. ВРХ – 20.00 грн.
Рішенням встановлено з 01 січня 2018 року на

податків і зборів на території
Козлівщинської сільської
ради на 2018 рік

рада

території Козлівщинської сільської ради
наступні ставки:
1)єдиного податку для фізичних осіб –
суб’єктів
підприємницької
діяльності:
- для першої групи платників єдиного податку
— 10 відсотків розміру мінімальної заробітної
плати;
- для другої групи платників єдиного податку
— 20 відсотків розміру мінімальної заробітної
плати.
2)податку на нерухоме майно: Ставки
податку для об'єктів житлової нерухомості,
що перебувають у власності фізичних та
юридичних осіб, встановлюються на рівні
0,25
відсотка розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
Ставки податку для об'єктів
нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності
фізичних
осіб,
встановлюються
на
рівні 0,01 відсотка розміру
мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
Ставки податку для об'єктів
нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності
юридичних
осіб,
встановлюються
на
рівні 0,1 відсотка розміру
мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
3)транспортний податок: Ставка податку
встановлюється з розрахунку на календарний
рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий
автомобіль, що є об'єктом оподаткування
4)земельний податок: Затверджено: ставка
земельного податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено
(незалежно
від
місцезнаходження)
встановлюється:
- для юридичних осіб та фізичних осіб –
суб’єктів господарювання у розмірі 1 відсотка

47.

14.12.2017

Про організацію громадських
та інших робіт тимчасового
характеру

Виконавчий комітет
Козлівщинської
сільської ради

від їх нормативної грошової оцінки, а для
сільськогосподарських угідь 0,3 відсоток від
їх нормативної грошової оцінки;
- для фізичних осіб – громадян:
а) для сільськогосподарських угідь у розмірі
0,03 відсотка від їх нормативної грошової
оцінки;
б) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд у розмірі 0,03 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки;
- ставка податку встановлюється у розмірі
1,5 відсотка від їх нормативної грошової
оцінки за земельні ділянки, які перебувають у
постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання
(крім
державної
та
комунальної форми власності).
Ставка земельного податку за земельні
ділянки, розташовані за межами населених
пунктів, нормативну грошову оцінку яких не
проведено встановлюється у розмірі 5
відсотків від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області; для фізичних
осіб – громадян у розмірі 0,3 відсотка від
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області.
5)Надано пільги юридичним особам
і
звільнити від сплати земельного податку:
-органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, заклади, установи та
організації, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевого
бюджетів;
-дошкільні та загальноосвітні навчальні
заклади незалежно від форм власності і
джерел фінансування, заклади культури,
освіти, охорони здоров’я, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного
або місцевих бюджетів.
Рішенням виконавчого комітету затверджено:
- види громадських та інших робіт
тимчасового характеру;
перелік підприємств установ,організацій, де

48.

07.05.2014

Про пайову участь
замовників будівництва
у розвитку інфраструктури
населених пунктів
Микілківської сільської ради

Микілківська сільська
рада

49.

02.11.2012

Микілківська сільська
рада

50.

24.05.2013

Про визначення
мінімального розміру
місячної орендної плати за 1
кв.м загальної
площі нерухомого майна по
Микілківській сільській раді
Про затвердження
Положення про порядок
надання погоджень на
встановлення режимів
роботи закладів торгівлі,
ресторанного господарства і
сфери послуг на території
Микілківської сільської ради
Про затвердження тарифів на
послуги водопостачання

51.

04.12.2014

передбачено створення спеціальних
тимчасових робочих місць для організації
громадських робіт.
Рішенням затверджено розмір пайової участі
у розвитку інфраструктури населених
пунктів сільської ради з урахуванням інших
передбачених законом відрахувань,
становить:
- від 0,5 до 1 відсотка загальної кошторисної
вартості об’єкта – для житлових будинків, а
також для нежитлових будівель чи споруд,
будівництво
яких передбачено в рамках
реалізації заходів Програми економічного і
соціального розвитку сільської ради та/або
Програми економічного
і соціального
розвитку району і які спрямовані на
створення нових робочих місць, розвиток
виробничої інфраструктури в пріоритетних
для
територіальної
громади
галузях
економіки, а саме – сільське господарство,
промислове
виробництво,
житловокомунальне
господарство,
надання
побутових, туристичних послуг населенню;
- від 1 до 10 відсотків загальної кошторисної
вартості будівництва об’єктів – для інших
нежитлових будівель та споруд.
Рішенням затверджено мінімальну вартість
місячної оренди 1м2 загальної площі
нерухомості при передачі в оренду
(суборенду) у розмірі 7,74 грн.

Микілківська сільська
рада

Рішенням затверджено єдиний порядок
встановлення за погодженням з власниками
зручного для населення режиму роботи
розташованих на території підприємств,
установ та організацій сфери побутового
обслуговування незалежно від форм
власності.

Микілківська сільська
рада

Затвердити тариф по водопостачанню для
організацій та населення в розмірі 10,00 грн.

52.

05.07.2017

Про встановлення місцевих
податків і зборів на території
Микілківської сільської ради
на 2018 рік

Микілківська сільська
рада

за 1 кубічний метр.
Рішенням затверджено ставку податку на
нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки в розмірі 0.25% розміру мінімальної
заробітної встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року за 1 кв. м
житлової площі об’єкта (для фізичних та
юридичних осіб) , в розмірі 0,01% розміру
мінімальної заробітної встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року за 1
кв. м нежитлової площі об’єкта (для фізичних
осіб), в розмірі 0,1% розміру мінімальної
заробітної встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року за 1 кв. м
нежитлової площі об’єкта (для фізичних і
юридичних осіб – суб’єктів господарювання).
Рішенням встановлено транспортний
податок на легкові автомобілі , з року
випуску яких минуло не більше 5
років(включно)та середньо ринкова вартість
яких становить понад 375розмірів мінімальної
заробітної плати , встановленої законом на 1
січня податкового(звітного ) року , у розмірі
25000 грн. за кожен легковий автомобіль.
Рішенням встановлено земельний податок на
земельні ділянки:
для юридичних і фізичних осіб суб’єктів
господарювання – 3% від їх нормативної
грошової оцінки , для с/г угідь – 1% від їх
нормативної грошової оцінки;
фізичних осіб-громадян для с/г угідь - 0,3%
від їх нормативної грошової оцінки,
житлового фонду – 0,03% від їх нормативної
грошової оцінки;
для земель, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання(крім
державної та комунальної форми власності) 3%;
за земельні ділянки, розташовані за межами
населених пунктів, нормативну грошову
оцінку яких не проведено встановлюється у
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області для

53.

22.08.2016

Про оплату комунального
майна

Микілківська сільська
рада

54.

02.03.2011

Правила благоустрою та
громадського порядку на
території Милорадівської
сільської ради
Котелевського району
Полтавської області

Милорадівська сільська
рада

55.

05.07.2013

Про встановлення
мінімальної вартості
місячної оренди 1(одного)
квадратного метра загальної
площі нерухомого майна на
території Милорадівської
сільської ради

Милорадівська сільська
рада

юридичних осіб та фізичних осіб суб’єктів
господарювання ;
03% для фізичних осіб-громадян. від
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області
Рішенням затверджено ставки єдиного
податку для І групи – 10% розміру
прожиткового мінімуму, ІІ групи – 20%
розміру мінімальної заробітної плати.
Рішенням за використання нерухомого майна
комунальної власності
Микілківської
сільської ради, а саме: громадської будівлі
(Будинок урочистостей)- площею 196,2 кв. м
за адресою: вул. Поліщука, 3, с. Терни
прийняти погодинну оплату за використання
громадської будівлі (Будинок урочистостей )
в розмірі 31,74 грн. за 1 годину з подальшою
індексацією.
-

-

Рішенням затверджено правила благоустрою
та громадського порядку на території
Милорадівської сільської ради

Рішенням затверджено мінімальну вартість
місячної оренди 1 кв. м загальної площі
нерухомості при передачі в оренду
(суборенду) в розмірі 7,74 грн.
В залежності від характеристики об’єкту
оренди під час визначення мінімальної
вартості місячної оренди 1 кв. м загальної
площі нерухомого майна застосовується
додатковий коефіцієнт :
7,74 х 3 = 23,22 - іншої комерційної
діяльності;
7,74 х 2 = 15,48 - використання об’єкта
нерухомого майна у разі його
використання для провадження виробничої
діяльності;
7,74 х 1 = 7,74 - для проживання

фізичних осіб.
56.

11.07.2014

Про пайову участь
замовників будівництва
у розвитку інфраструктури
населених пунктів
Милорадівської сільської
ради.

Милорадівська сільська
рада

-

-

Рішенням затверджено розмір пайової участі
замовників будівництва:
- від 0,5% до 1 % загальної кошторисної
вартості об’єкта – для житлових будинків, а
також для нежитлових будівель чи споруд;
від 1% до 10% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єктів – для інших
нежитлових будівель та споруд.
Рішенням затверджено розмір тарифу на
вивезення твердих побутових відходів:
25 грн.за1м.куб для населення,
30 грн. за 1м.куб для інших споживачів.

57.

19.10.2012

Про затвердження
мінімальних норм та тарифів
по наданню послуг з
вивезення твердих побутових
відходів на території
Милорадівської сільської
ради

Милорадівська сільська
рада

-

-

58.

26.03.2013

Про встановлення режимів
роботи закладів торгівлі,
ресторанного господарства і
сфери послуг на території
Милорадівської сільської
ради

Милорадівська сільська
рада

-

-

Рішенням затверджено єдиний порядок
встановлення за погодженням з власниками
зручного для населення режиму роботи
розташованих на території підприємств,
установ та організацій сфери побутового
обслуговування незалежно від форм власності.

59.

26.03.2013

Про порядок організації
виїзної торгівлі на території
Милорадівської сільської
ради

Милорадівська сільська
рада

-

-

Рішенням затверджено єдиний порядок
погодження здійснення виїзної торгівлі на
території сільської ради.

60.

11.07.2014

Про затвердження
положення про порядок
передачі в оренду об’єктів
комунальної власності,
методику розрахунку та
порядок використання плати
за оренди майна
територіальної громади сіл
на території Милорадівської
сільської ради

Милорадівська сільська
рада

-

-

Рішенням затверджено порядок передачі в
оренду об’єктів комунальної власності,
методику розрахунку та порядок використання
плати за оренди майна територіальної громади
сіл на території сільської ради.

61.

14.07.2016

Про встановлення ставки

Милорадівська сільська

-

-

Рішенням затверджено туристичний збір у

62.

04.07.2017

туристичного збору на
території Милорадівської
сільської ради.

рада

Про встановлення місцевих
податків і зборів
Милорадівської сільської
ради на 2018 рік

Милорадівська сільська
рада

розмірі 0,5 відсотка до бази справляння збору
за вирахуванням податку на додану вартість.

-

-

1.Положення про податок на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки
затверджено ставку податку в розмірі 0,25%
розміру мінімальної заробітної встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового)
року за 1 кв.м житлової площі об’єкта та в
розмірі 0,01% розміру мінімальної заробітної
встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1 кв.м нежитлової
площі об’єкта що пребуває у власності
фізичних осіб; ставка податку для об’єктів
нежитлової нерухомості що перебуває у
вдасності юридичних осіб та фізичних осібсуб’єктів господарювання – урозмірі 0,1%
розміру мінімальної заробітної встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового)
року
2.Положенням про транспортний податок
на території Малорублівської сільської ради
встановлено податок на легкові автомобілі ,
які використовувалися до 5 років і мають
об’єм циліндра двигуна понад 3000куб. см. У
розмірі 25000грн.за кожен легковий
автомобіль
3.Положенням про земельний податок
встановлено ставки: - для юридичних і
фізичних осіб суб’єктів господарювання –
3% від їх нормативної грошової оцінки, для
с/г угідь – 0,3%;
-для фізичних осіб-громадян: с/г призначення
-0,3%, житлового фонду – 0,03%; від їх
нормативної грошової оцінки;
- для земель, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання-3%;
-за земельні ділянки, розташованих за
межами населених пунктів, нормативну
грошову оцінку яких не проведено
встановлюється у розмірі 5 % від
нормативної грошової оцінки;

63.

05.10.2012

Про визначення
мінімального розміру
орендної плати за 1м2
загальної площі нерухомого
майна по Сидоряченській
сільській раді

Сидоряченська сільська
рада

64.

29.11.2013

Сидоряченська сільська
рада

65.

19.03.2014

66.

29.04.2014

Про затвердження
положення про порядок
передачі в оренду об’єктів
комунальної власності,
методику розрахунку та
порядок використання плати
за оренду майна
територіальної громади сіл
на території Сидоряченської
сільської ради
Про встановлення режимів
роботи закладів торгівлі і
сфери послуг на території
Сидоряченської сільської
ради
Про пайову участь
замовників будівництва у
розвитку інфраструктури
сіл Сидоряче та Михайлівка
Перша Сидоряченської
сільської ради

Сидоряченська сільська
рада

Сидоряченська сільська
рада

- для фізичних осіб –с/г угіддя в розмірі 0,3%
від нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по області; для інших земель не
с/г призначення -0,1% від нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по
області
4.Положенням про єдиний податок
затверджено ставки єдиного податку для І
групи – 10%, ІІ групи – 20% розміру
мінімальної заробітної плати
Рішенням затверджено мінімальну вартість 1
м2 площі нерухомого майна при передачі в
оренду нерухомості, крім земельної ділянки
с/г призначення, у розмірі 7,43 грн-для
проживання фізичних осіб;
14,86 грн-використання об’єкта нерухомого
майна у разі його використання для
провадження виробничої діяльності;
22,29 грн- іншої комерційної діяльності.
Рішенням затверджено положення про
порядок та правила передачі в оренду об’єктів
комунальної власності територіальної
громади сіл на території Сидоряченської
сільської ради.

Рішенням затверджено Положення про
порядок надання погоджень на встановлення
режимів роботи об’єктів торгівлі і сфери
послуг на території Сидоряченської сільської
ради
Розмір пайової участі у розвитку
інфраструктури Сидоряченської сільської
ради з урахуванням інших передбачених
законом відрахувань, становить:
- від 0,5 до 1 відсотка загальної
кошторисної вартості об’єкта – для житлових
будинків, а також для нежитлових будівель
чи споруд, будівництво яких передбачено в

67.

24.04.2015

68.

12.07.2017

Про затвердження
Положення про порядок
організації
виїздної (виносної) торгівлі
на території
Сидоряченської
сільської ради
«Про встановлення місцевих
податків і зборів на території
Сидоряченської сільської
ради на 2018 рік»

Сидоряченська сільська
рада

Сидоряченська сільська
рада

рамках
реалізації
заходів
Програми
економічного і соціального розвитку сільської
ради та/або Програми економічного і
соціального розвитку району і які спрямовані
на створення нових робочих місць, розвиток
виробничої інфраструктури в пріоритетних
для
територіальної
громади
галузях
економіки, а саме – сільське господарство,
промислове
виробництво,
житловокомунальне
господарство,
надання
побутових, туристичних послуг населенню;
- від 1 до 10 відсотків загальної
кошторисної вартості будівництва об’єктів –
для інших нежитлових будівель та споруд.
удосконалення організації виїздної(виносної)
торгівлі, покращення торгівельного
обслуговування населення, забезпечення
підтримки реалізації цін
сільськогосподарського товаровиробника
РА ставки єдиного податку для фізичних осіб
– суб’єктів підприємницької діяльності:
1) для першої групи платників єдиного
податку
—
10
відсотків
розміру
прожиткового мінімуму;
2) для другої групи платників єдиного
податку — 20 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати.
РА встановлює податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки:
житлової нерухомості -1% розміру мін. з/п на
01.01 звітного року за 1 кв. м.;
нежитлової – 0,01% розміру мін. з/п на
01.01.звітного року за 1 кв.м.
РА встановлює податок на
легкові автомобілі , які використовувалися до
5 років і мають об’єм циліндра двигуна
понад 3000куб. см. У розмірі 25000грн.за
кожен легковий автомобіль
РА встановлює податок на земельні ділянки:
юридичних і фіз. осіб суб’єктів

господарювання – 3% від їх нормативної
грошової оцінки для с/г угідь – 1%
фізичних осіб-громадян с/г призначення 0,05%;
для земель, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання-3%
РА встановлює ставку туристичного збору у
розмірі 1 відсоток до бази справляння збору
РА встановлює ставки акцизного податку з
реалізації роздрібної торгівлі на 2018 рік
у розмірі 5% від вартості

69.

12.07.2017

«Про встановлення ставок
акцизного податку з
реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизними
товарами на території
Сидоряченської сільської
ради»

Сидоряченська сільська
рада

70.

12.07.2017

«Про звільнення від сплати
земельного податку »

Сидоряченська сільська
рада

РА встановлює пільгу по оплаті земельного
податку

71.

07.11.2012

Великорублівська
сільська рада

Рішенням затверджено
мінімальну вартість місячної оренди 1м2
загальної площі нерухомості при передачі в
оренду (суборенду) у розмірі 7,73 грн.

72.

17.05.2013

Про визначення
мінімального розміру
місячної орендної плати за 1
кв. м. загальної площі
нерухомого майна по
Великорублівській сільській
раді
Про пайову участь
замовників будівництва
у розвитку інфраструктури
Великорублівської сільської
ради.

Великорублівська
сільська рада

Рішенням затверджено розмір пайової участі
у розвитку інфраструктури населених
пунктів сільської ради з урахуванням інших
передбачених законом відрахувань,
становить:
- від 0,5 до 1 відсотка загальної кошторисної
вартості об’єкта – для житлових будинків, а
також для нежитлових будівель чи споруд,
будівництво
яких передбачено в рамках
реалізації заходів Програми економічного і
соціального розвитку сільської ради та/або
Програми економічного
і соціального
розвитку району і які спрямовані на
створення нових робочих місць, розвиток
виробничої інфраструктури в пріоритетних

для
територіальної
громади
галузях
економіки, а саме – сільське господарство,
промислове
виробництво,
житловокомунальне
господарство,
надання
побутових, туристичних послуг населенню;

73.

14.04.2015

Про встановлення режимів
роботи закладів торгівлі і
сфери послуг на території
Великорублівської сільської
ради.

Великорублівська
сільська рада

74.

05.07.2017

Про встановлення місцевих
податків і зборів на території
Великорублівської сільської
ради на 2018 рік

Великорублівська
сільська рада

- від 1 до 10 відсотків загальної кошторисної
вартості будівництва об’єктів – для інших
нежитлових будівель та споруд.
Рішенням затверджено Положення про
порядок надання погоджень на встановлення
режиму роботи об’єктів торгівлі і сфери
послуг на території Великорублівської
сільської ради, форму бланку погодження на
встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі
і сфери послуг на території
Великорублівської сільської ради.
Рішенням затверджено ставку податку на
нерухоме майно в розмірі 0,1% розміру
мінімальної заробітної встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.
м житлової площі об’єкта та в розмірі 0,01%
розміру мінімальної заробітної встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового)
року за 1 кв. м нежитлової площі об’єкта (для
фізичних та юридичних осіб). Ставки податку
для об’єктів нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності юридичних та
фізичних осіб – суб’єктів господарювання
встановлюються на рівні 0,1 відсотка розміру
мінільної заробітної плати.
Рішенням встановлено транспортний
податок на легкові автомобілі, з року
випуску яких минуло не більше п’яти років
(включно) та середньоринкова вартість яких
становить понад 375 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року, у розмірі
25000 грн. за кожен легковий автомобіль.
Рішенням встановлено податок на земельні
ділянки:
юридичних і фізичних осіб суб’єктів
господарювання – 1% від їх нормативної

Про затвердження Правил
благоустрою Ковалевської
сільської ради
Про визначення
мінімального розміру
місячної орендної плати за 1
кв. м. загальної площі
нерухомого майна по
Ковалевській сільській раді
Про затвердження правил
тиші на території
Ковалевської сільської ради
Про встановлення режимів
роботи закладів торгівлі,
ресторанного господарства і
сфери послуг на території
Ковалевської сільської ради.

Ковалевська сільська
рада

14.03.2013

Про порядок організації
виїзної торгівлі на території
Ковалевської сільської ради.

Ковалевська сільська
рада

11.06.2014

Про пайову участь
замовників будівництва у
розвитку інфраструктури сіл
Ковалевськї сільської ради

Ковалевська сільська
рада

75.

10.03.2011

76.

17.10.2012

77.

15.11.2012

78.

14.03.2013

79.

80.

грошової оцінки, для с/г угідь – 1%;
фізичних осіб-громадян с/г призначення 0,3%, житлового фонду – 0,03%;
для земель, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання-1,5%;
за земельні ділянки, розташованих за межами
населених пунктів, нормативну грошову
оцінку яких не проведено встановлюється у
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області
Рішенням затверджено ставки єдиного
податку для І групи – 10% розміру
прожиткового мінімуму, ІІ групи – 20%
розміру мінімальної заробітної плати
Рішенням затверджено Правила благоустрою
на території сільської ради

Ковалевська сільська
рада

Рішенням затверджено мінімальну вартість
місячної оренди 1м2 загальної площі
нерухомості при передачі в оренду
(суборенду) у розмірі 7,43 грн.

Ковалевська сільська
рада

Рішенням затверджено правила дотримання
тиші на території сільської ради

Ковалевська сільська
рада

Рішенням затверджено єдиний порядок
встановлення за погодженням з власниками
зручного для населення режиму роботи
розташованих на території підприємств, установ
та організацій сфери побутового обслуговування
незалежно від форм власності.
Рішенням затверджено єдиний порядок
погодження здійснення виїзної торгівлі на
території сільської ради.
Рішенням затверджено розмір пайової участі
замовників будівництва:
- від 0,5% до 1 % загальної кошторисної
вартості об’єкта – для житлових будинків, а
також для нежитлових будівель чи споруд;
від 1% до 10% загальної кошторисної

81.

04.07.2017

Про встановлення місцевих
податків і зборів на території
Ковалевської сільської ради
на 2018 рік

Ковалевська сільська
рада.

вартості будівництва об’єктів – для інших
нежитлових будівель та споруд.
Рішенням затверджено ставки єдиного
податку для фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності: І група – 10%, ІІ
група – 20% розміру мін. з/п на 1 січ.
поточного року.
Рішенням затверджено ставку податку в
розмірі 1% розміру мінімальної заробітної
встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1 кв.м житлової площі
об’єкта та в розмірі 0,01% розміру
мінімальної заробітної встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року за 1
кв.м нежитлової площі об’єкта (для фізичних
та юридичних осіб).
Рішенням встановлено ставку акцизного
податку з реалізації роздрібної торгівлі на
2017 рік в розмірі 5% від вартості товару (з
ПДВ).
Рішенням встановлено податок на
легкові автомобілі , які використовувалися до
5 років і мають об’єм циліндра двигуна
понад 3000куб. см. У розмірі 25000грн.за
кожен легковий автомобіль.
Рішенням встановлено пільгу по оплаті
земельного податку.
Рішенням встановлено податок на земельні
ділянки:
юридичних і фізичних осіб суб’єктів
господарювання – 3% від їх нормативної
грошової оцінки для с/г угідь – 1%;
фізичних осіб-громадян с/г призначення 0,05%, житлового фонду – 0,03%;
для земель, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання-3%;
за земельні ділянки, розташованих за межами
населених пунктів, нормативну грошову
оцінку яких не проведено встановлюється у
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області

