Перелік діючих регуляторних актів в сільських радах Кременчуцького району станом на 01.04.2019 року.
№
п/п

1

1.

2.

Дата проведення
відстеження
результативності РА

Дата
прийняття
регуляторного
акта

№ РА

2

3

4

5

№ 305

Про затвердження Умов конкурсу з
визначення підприємства (організації)
для здійснення функцій робочого
органу при проведенні конкурсу з
визначення пасажирських перевізників
на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не
виходять за межі території
Кременчуцького району

Відділ
містобудування,
архітектури,
житловокомунального
господарства та
інфраструктури
райдержадмініс
трації

06.08.2018

19.02.2019

Назва регуляторного акта

Розробник РА
повторне

№38

Відділ
«Про затвердження Умов проведення містобудування,
конкурсу з визначення пасажирських
архітектури,
перевізників на приміських автобусних
житловомаршрутах загального користування,
комунального
що не виходять за межі території
господарства та
Кременчуцького району Полтавської
інфраструктури
області»
райдержадмініс
трації

6

Короткий зміст
регуляторного акта (із
зазначенням
конкретного розміру,
ціни/тарифу,
періодичне
місцевого податку та
інше).
7
8
Затвердження Умов
конкурсу з визначення
підприємства
(організації) для
здійснення функцій
робочого органу при
проведенні конкурсу з
визначення
пасажирських
перевізників на
приміських автобусних
маршрутах загального
користування, що не
виходять за межі
території
Кременчуцького
району
Затверджено умови
проведення конкурсу з
визначення
пасажирських
перевізників на
приміських автобусних
маршрутах загального
користування

Білецьківська сільська рада

3.

13.06.2018

26 сесія 7
скликання

Про затвердження ставок орендної
плати та земельні ділянки на території
Білецьківської сільської ради на 2019
рік

4.

13.06.2018

26 сесія 7
скликання

Про затвердження ставок земельного
податку за користування земельними
ділянками на 2019 рік

5.

13.06.2018

26 сесія 7
скликання

Про місцеві податки і збори на 2019
рік

Комісія з
питань
планування
бюджету і
фінансів та
соціального
захисту
громадян
комісія з питань
соціальноекономічного
розвитку
Комісія з
питань
планування
бюджету і
фінансів та
соціального
захисту
громадян
комісія з питань
соціальноекономічного
розвитку,
земельного
законодавства,
охорони
природи
Комісія з
питань
планування
бюджету і
фінансів та
соціального
захисту

-

Затверджено ставки
орендної плати та
земельні ділянки на
території
Білецьківської
сільської ради на 2019
рік

-

-

Затвердження ставок
земельного податку за
користування
земельними ділянками
на 2019 рік

-

-

Про місцеві податки і
збори на 2019 рік

-

громадян

6.

13.06.2018

26 сесія 7
скликання

Про встановлення ставки акцизного
податку на 2019 рік

Комісія з
питань
планування
бюджету і
фінансів та
соціального
захисту
громадян

-

-

Про встановлення
ставки акцизного
податку на 2019 рік

Кам’янопотоківська сільська рада

7.

8.

02.07.2018

Рішення
№5
27 сесія 7
скликання

Про встановлення ставок єдиного
податку на території
Кам’янопотоківської сільської ради

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

31.12.2019

31.12.2020

02.07.2018

Рішення
№3
27 сесія
7
скликання

Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на
2019рік на території
Кам’янопотоківської сільської ради

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

31.12.2019

31.12.2020

Для платників першої
групи – в розмірі 10
відсотків розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
законом на 1 січня
звітного року. Для
платників другої групи
. – в розмірі 15
відсотків розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
законом на 1 січня
завітного року
База оподаткування
об’єкта/об’єктів
житлової нерухомості,
в тому числі їх часток,
що перебувають у
власності фізичної
особи - платника
податку, зменшується:
а) для
квартири/квартир

9.

10

11.

02.07.2018

02.07.2018

18.12.2015

Рішення
№2
27 сесія
7
скликання
Рішення
№6
27 сесія
7скликання
27 сесія
7скликання
Рішення
№8

незалежно від їх
кількості - на 60 кв.
метрів;
б) для житлового
будинку/будинків
незалежно від їх
кількості - на 120 кв.
метрів;
в) для різних типів
об’єктів житлової
нерухомості, в тому
числі їх часток (у разі
одночасного
перебування у
власності платника
податку
квартири/квартир та
житлового
будинку/будинків, у
тому числі їх часток), на 180 кв. метрів.
Основною метою
розробки проекту є
забезпечення вимог
Податкового кодексу
України щодо
встановлення ставок
земельного податку

Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку на 2019рік

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

Про встановлення туристичного збору
на території Кам’янопотоківської
сільської ради

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

31.12.2019

31.12.2020

Ставка встановлюється
у розмірі 1 відсотка до
бази справляння збору.

Про погодження тарифу на
водопостачання

КП
«Кам’янське»

18.12.2019

18.12.2020

Погоджено тариф на
водопостачання в

31.12.2019

31.12.2020

12.

13.

14.

26.12.2014
«Кам’янське»

2 сесія
7
скликання
із змінами
(рішення
№9 20 сесії
сьомого
скликання
від
14.12.17р.)
Рішення
№5
45 сесія 6
скликання
із змінами
(рішення
№10
20 сесії
сьомого
скликання
від
14.12.17р.).

розмірі 10 грн.00 коп.
за 1м.куб.

Про затвердження тарифу на послуги
з перевезення твердих побутових
відходів на території
Кам’янопотоківської сільської ради КП
«Кам’янське»

КП
«Кам’янське»

26.12.2019

26.12.2020

19.06.2013

Рішення
№24
29 сесія 6
скликання

Про затвердження Положення про
надання платних послуг клубними
закладами Кам’янопотоківської
сільської ради

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

19.06.2019

19.06.2020

26.04.2013

Рішення
№39
26 сесія
6 сесія

Про затвердження Правил розміщення
зовнішньої реклами на території
Кам’янопотоківської сільської ради
Кременчуцького району Полтавської
області

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

26.04.2019

26.04.2020

Затверджена вартість
послуг з перевезення
ТПВ в розмірі 30 грн.
за 1м.куб.

Затверджено
Положення про
надання платних
послуг клубними
закладами
Зовнішня реклама
розміщується на
підставі дозволів згідно
з рішенням виконкому.
Дозвіл надається
строком на п’ять років,
якщо менший строк не
зазначено у заяві.

15.

16.

19.06.2013

03.08.2012

Рішення
№11,12,
13,14
29 сесія 6
скликання

Про затвердження технічної
документації по нормативній грошовій
оцінці земель населених пунктів по
Кам’янопотоків-ській сільській раді

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

19.06.2019

19.06.2020

Рішення
№7
22 сесія 6
скликання

Про порядок передачі в оренду майна
спільної власності Кам’янопотоківської територіальної громади та
методики розрахунку орендної плати
за майно спільної власності, яке
перебуває в управлінні сільської ради

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

03.08.2019

03.08.2020

Середня базова
вартість земель станом
на 01.01.13 становить: по с. Кам'яні Потоки –
100, 63 грн./м2; - по с.
Садки– 109,38 грн./м2;
по с. Ройове – 74, 78
грн./м2; по с.
Чикалівка –
78.25грн.\м2.
Порядок регулює
організаційнорозпорядчі відносини.
Пов’язані з передачею
в оренду будівель,
споруд., приміщень, що
належать до спільної
власності
територіальної
громади. Відповідно до
Методики розмір
річної орендної плати
за оренду приміщення
визначається за
формулою і
встановлюється
договором оренди між
орендодавцем і
орендарем

Келебердянська сільська рада

17.

26.01.2008

13 сесія V
скликання

Про затвердження Положення
про порядок формування та
використання коштів цільового
фонду Келебердянської сільської
ради

Келебердянська
сільська рада

30.01.2017

01.07.
щороку

Визначено умови
формування та
використання коштів
цільового фонду

18.

19.

20.

12.04.2013

07.06.2016

07.06.2016

24 сесія VI
скликання

Про затвердження Положення про
порядок залучення коштів замовників
на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених
пунктів Келебердянської сільської
ради

Келебердянська
сільська рада

30.12.2017

30.12.
щороку

8 сесія VII
скликання

Про внесення змін до Додатку 1
Рішення п’ятдесят четвертої сесії
шостого скликання Келебердянської
сільської ради «Про встановлення
податку на майно від 29.05.2015 року
(в частині податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки)
на території Келебердянської сільської
ради

Келебердянська
сільські рада

15.01.2017

31.12.2016

8 сесія VII
скликання

Про внесення змін до Додатку 2
Рішення п’ятдесят четвертої сесії
шостого скликання Келебердянської
сільської ради «Про встановлення
податку на майно від 29.05.2015 року
(в частині транспортного податку)
на території Келебердянської сільської
ради»

Келебердянська
сільські рада

15.01.2017

31.12.2016

Затверджено положення про залучення
коштів на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури
Зменшено базу
оподаткування об’єктів
нерухомості для
квартир з 90 кв.м. на 60
кв.м., для житлового
будинку з 180 кв.м. на
120 кв.м., для різних
об’єктів з 270 кв.м. на
180 кв.м., у
відповідності до
внесених змін до
Податкового кодексу
України.
Змінено параметри
об’єкта оподаткування,
а саме: згідно
попереднього рішення:
об’єктом
оподаткування були
легкові автомобілі, які
використовувалися до
5 років і мають об’єм
двигуна понад 3000
куб.см.; після внесення
змін об’єктом
оподаткування є
легкові автомобілі, з
року випуску яких
минуло не більше п’яти
років (включно) та

Про затвердження ставок єдиного
податку на 2017 рік для фізичних осібпідприємців, віднесених до І та ІІ груп
платників єдиного податку

Келебердянська
сільська рада

15.07.2017

31.12.2017

21.

03.08.2016

10 сесія VII
скликання

22.

03.08.2016

10 сесія VII
скликання

Про затвердження транспортного
податку на території Келебердянської
сільської ради на 2017 рік.

Келебердянська
сільська рада

15.07.2017

31.12.2017

Про затвердження ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території
Келебердянської сільської ради на
2017 рік.

Келебердянська
сільська рада

15.07.2017

31.12.2017

15.07.2017

31.12.2017

15.07.2017

31.12.2017

23.

03.08.2016

10 сесія VII
скликання

24.

09.12.2016

12 сесія VII
скликання

благоустрою села Келеберда

Келебердянська
сільська рада

09.12.2016

12 сесія VII
скликання

Про оренду комунального майна, що є
власністю територіальної громади села

Келебердянська
сільська рада

25.

Про затвердження Правил

Келеберди

середньоринкова
вартість яких становить
понад 750 розмірів
мінімальної заробітної
плати (1 млн. 33 тис.
500 грн.), встановленої
законом на 1 січня
Встановлено розмір
ставок єдиного податку
для першої та другої
груп ФОП платників
єдиного податку
враховуючи вид
діяльності.
Встановлено ставку
транспортного податку
у розмірі – 25 тис.грн.
для об’єктів
оподаткування
транспортного податку.
Затверджено ставки на
нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки для об’єктів
житлової та нежитлової
нерухомості.
Затверджено Правила з
питань благоустрою
території населеного
пункту
Прийнято відповідне
рішення з метою:
- встановлення
Порядку передачі в
оренду майна, що
перебуває у власності

26.

27.

27.01.2017

14 сесія VII
скликання

Про затвердження коригування
витрат на послуги вивезення твердих
побутових відходів

Келебердянська
сільська рада

15.07.2017

31.12.2017

27.01.2017

14 сесія VII
скликання

Про затвердження коригування
витрат на послуги централізованого
водопостачання

Келебердянська
сільська рада

15.07.2017

31.12.2017

Келебердянська
сільська рада

15.07.2017

31.12.2017

Келебердянська
сільська рада

15.07.2017

31.12.2017

28.

29.03.2017

15 сесія VII
скликання

29.

29.03.2017

15 сесія VII
скликання

Про внесення змін до рішення десятої
сесії сьомого скликання Келебердянської сільської ради від 03.08.2016р.
«про затвердження ставок єдиного
податку на 2017 рік для фізичних осібпідприємців, віднесених до І та ІІ
групи платників єдиного податку»
Про внесення змін до рішення
Келебердянської сільської ради від
03.08.2016р. «Про затвердження

територіальної громади
села Келеберди;
- визначення методики
розрахунку орендної
плати за майно та
розподілу орендної
плати;
- затвердження
типового договору
оренди майна;
- визначення порядку
надання орендарю
згоди орендодавця на
здійснення невід’ємних
покращень
орендованого майна.
Прийнято з метою
приведення діючих
тарифів до розміру до
економічнообґрунтованих.
Прийнято з метою
приведення діючих
тарифів до розміру до
економічнообґрунтованих.
Приведення
попереднього рішення
сесії у відповідність до
податкового
законодавства (згідно
У №1791-VІІІ від
20.12.2016р.).
Приведення
попереднього рішення
сесії у відповідність до

транспортного податку на території
Келебердянської сільської ради на
2017 рік».

30.

29.03.2017

15 сесія VII
скликання

Про внесення змін до рішення
від 03 серпня 2016 року
«Про затвердження ставок земельного
податку та орендної плати на 2017 рік
на території Келебердянської сільської
ради»

Келебердянська
сільська рада

15.07.2017

31.12.2017

Келебердянська
сільська рада

15.07.2020

31.12.2020

Келебердянська
сільська рада

15.07.2020

31.12.2020

31.

12.02.2019

30 сесія VII
скликання

«Про встановлення ставок і пільг із
сплати земельного податку на 2019 рік
на землі Келебердянської сільської
ради».

32.

12.02.2019

30 сесія VII
скликання

«Про встановлення туристичного
збору по Келебердянській сільській
раді»

податкового
законодавства (згідно
У №1791-VІІІ від
20.12.2016р.).
Приведення
попереднього рішення
сесії у відповідність до
податкового закон одавства (згідно У №1791VІІІ від 20.12.2016р.).
Затверджено ставки
земельного податку для
всіх типів цільового
призначення земельних
ділянок, та орендної
плати.
Приведення рішення у
відповідність до
діючого законодавства

Потоківська сільська рада
33.

34.

35.

23.03.2016

6 сесія 7
скликання

Про затвердження правила
благоустрою сіл Потоківської сільської
ради

Потоківська
сільська рада

31.12.2016

23.03.2016

6 сесія 7
скликання

Про затвердження програми «Питна
вода населених пунктів Потоківської
сільської ради на 2016-2020 роки»

Потоківська
сільська рада

31.12.2016

7 сесія 7
скликання

Про затвердження плану заходів щодо
створення на території Потоківської
сільської ради безбар’єрного
життєвого середовища для людей з
інвалідністю та інших мало мобільних
груп населення на 2016-2020 роки

Потоківська
сільська рада

01.12.2016

27.04.2016

Затверджено правила
благоустрою сіл
Потоківської сільської
ради
Затверджено програму
«Питна вода населених
пунктів Потоківської
сільської ради на 20162020 роки»
Затверджено заходи
щодо створення на
території Потоківської
сільської ради
безбар’єрного
життєвого середовища
для людей з

36.

27.04.2016

7 сесія 7
скликання

37.

15.07.2016

9 сесія 7
скликання

38.

15.07.2016

9 сесія 7
скликання

15.07.2016

9 сесія 7
скликання

39.

40.

41.

Про затвердження Комплексної
програми підтримки учасників
антитерористичної операції та членів
їх сімей – мешканців Потоківської
сільської ради
Про встановлення податку на майно в
частині плати за землю на території
Потоківської сільської ради на 2017 рік
Про встановлення розміру орендної
плати за землі на території
Потоківської сільської ради на 2017 рік
Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися
закладами культури Потоківської
сільської ради

17.08.2016

10 сесія 7
скликання

Про затвердження Положення про
порядок зняття житлових будинків з
балансу житлового фонду комунальної
власності Потоківської сільської ради
та передачу їх з комунальної власності
у власність власникам будинків

17.10.2016

12 сесія 7
скликання

Про затвердження Положення про
порядок знесення земельних
насаджень

Потоківська
сільська рада

15.01.2017

Потоківська
сільська рада

15.07.2017

Потоківська
сільська рада

15.07.2017

Потоківська
сільська рада

15.07.2017

Потоківська
сільська рада

17.08.2017

Потоківська
сільська рада

17.10.2017

інвалідністю та інших
мало мобільних груп
населення на 2016-2020
роки
Затверджено заходи
щодо підтримки
учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей
Затверджено податок
на майно в частині
плати за землю
Затверджено розмір
орендної плати за землі
Затверджено перелік
платних послуг, які
можуть надаватися
закладами культури
Затверджено
Положення про
порядок зняття
житлових будинків з
балансу житлового
фонду комунальної
власності Потоківської
сільської ради та
передачу їх з
комунальної власності
у власність власникам
будинків
Затверджено
Положення про
порядок знесення
земельних насаджень

42.

43.

44.

45.

46.

13 сесія 7
скликання

Про затвердження Порядку
відшкодування та розміру фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої є
Потоківська сільська рада.

Потоківська
сільська рада

15.11.2017

22.12.2016

14 сесія 7
скликання

Про затвердження правил розміщення
правил зовнішньої реклами на
території Потоківської сільської ради
Кременчуцького району Полтавської
області

Потоківська
сільська рада

22.12.2017

22.12.2016

14 сесія 7
скликання

Про затвердження переліку та вартості
платних послух, що надаються
Потоківським центром культури і
дозвілля

Потоківська
сільська рада

22.12.2017

22.12.2016

14 сесія 7
скликання

Про затвердження «Положення про
відшкодування втрат від
недоотримання коштів за фактичне
використання земельної ділянки»

Потоківська
сільська рада

22.12.2017

28.02.2017

16 сесія 7
скликання

Про затвердження Положення про
податок на нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки на території
Потоківської сільської ради

Потоківська
сільська рада

01.08.2017

15.11.2016

Затверджено Порядок
відшкодування та
розмір фактичних
витрат на копіювання
або друк документів,
що надаються за
запитом на
інформацію,
розпорядником якої є
Потоківська сільська
рада.
Затверджено правила
розміщення правил
зовнішньої реклами на
території Потоківської
сільської ради
Кременчуцького
району Полтавської
області
Затверджено перелік та
вартість платних
послух, що надаються
Потоківським ЦКіД
Затверджено
«Положення про
відшкодування втрат
від недоотримання
коштів за фактичне
використання
земельної ділянки»
Затверджено
Положення про
податок на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки на
території Потоківської

сільської ради

47.

48.

19.04.2017

19.04.2017

17 сесія 7
скликання

Про розроблення генерального плану
Потоківської сільської ради села Мала
Кохнівка

Потоківська
сільська рада

19.12.2017

17 сесія 7
скликання

Про внесення змін до рішення 6 сесії 7
скликання від 23.03.2016 року «Про
затвердження правил благоустрою сіл
Потоківської сільської ради»

Потоківська
сільська рада

19.04.2018

Потоківська
сільська рада

19.04.2018

49.

19.04.2017

17 сесія 7
скликання

Про надання повноважень щодо
складання протоколів про
адміністративні правопорушення,
передбачені ст. 152 КУпАП

50.

16.06.2017

18 сесія 7
скликання

Про затвердження ставок єдиного
податку на 2018 рік

Потоківська
сільська рада

16.06.2018

18 сесія 7
скликання

Про внесення змін до рішення 6 сесії 7
скликання від 23.03.2016 року «Про
затвердження правил благоустрою сіл
Потоківської сільської ради»

Потоківська
сільська рада

16.06.2018

19 сесія 7
скликання

Про погодження рішення сільської
ради «Про затвердження Положення
про встановлення податку на майно в
частині плати за землю на території
Потоківської сільської ради».

Потоківська
сільська рада

10.07.2018

51.

52.

16.06.2017

10.07.2017

Затверджено
розроблення
генерального плану
Потоківської сільської
ради Мала Кохнівка.
Затверджено зміни до
рішення 6 сесії 7
скликання від
23.03.2016 року «Про
затвердження правил
благоустрою сіл
Потоківської сільської
ради»
Затверджено надання
повноважень щодо
складання протоколів
про адміністративні
правопорушення,
передбачені ст. 152
КУпАП
Затверджено ставки
єдиного податку на 2018
Затверджено зміни до
рішення 6 сесії 7
скликання від
23.03.2016 року «Про
затвердження правил
благоустрою сіл
Потоківської сільської
ради»
Затверджено Положення
про встановлення
податку на майно в
частині плати за землю
на території

Потоківської сільської
ради.

53.

54.

10.07.2017

19 сесія 7
скликання

Про встановлення розміру ставок
орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності на
території Потоківської сільської ради.

Потоківська
сільська рада

10.07.2018

19.06.2018

29 сесія 7
скликання

Про затвердження ставок єдиного
податку на 2019 рік для фізичних осібпідприємців,віднесених до 1 та 11 груп
платників єдиного податку.

Потоківська
сільська рада

19.06.2018

Потоківська
сільська рада

19.06.2018

55.

19.06.2018

29 сесія 7
скликання

Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки на 2019
рік.

56.

19.06.2018

29 сесія 7
скликання

Про встановлення ставок та пільг із
плати земельного податку на 2019 рік

Потоківська
сільська рада

19.06.2018

19.06.2018

29 сесія 7
скликання

Про встановлення розміру ставок
орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності на
території Потоківської сільської ради.

Потоківська
сільська рада

19.06.2018

57.

Затверджено ставки
орендної плати за
земельні ділянки
державної та
комунальної власності
Про затвердження
ставок єдиного податку
на 2019 рік для
фізичних осібпідприємців,віднесених
до 1 та 11 груп
платників єдиного
податку.
Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік.
Про встановлення
ставок та пільг із плати
земельного податку на
2019 рік
Про встановлення
розміру ставок
орендної плати за
земельні ділянки
державної та
комунальної власності
на території
Потоківської сільської
ради.

Салівська сільська рада

58.

59.

60.

61.

62.

15.06.2018

24 сесія 7
скликання

15.06.2018

24 сесія 7
скликання2
4 сесія 7
скликання

15.06.2018

24 сесія 7
скликання2
4 сесія 7
скликання

15.06.2018

15.06.2018

24 сесія 7
скликання

24 сесія 7
скликання

Про затвердження ставок земельного
податку на землі в межах населених
пунктів Салівської сільської ради на
2019 рік

Про затвердження Положень по
місцевих податках і зборах

Про затвердження програми зайнятості
населення на 2020 рік.

Про встановлення розміру ставок
орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності на
території Салівської сільської ради
Кременчуцького району Полтавської
області

Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2019
рік

Комісія з
питань
агропромислово
го комплексу,
земельних
ресурсів та
екології

Своєчасна робота по
проведенню обліку та
нарахування
земельного податку
юридичними і
фізичними особами

Постійна
плановобюджетна
комісія

15.06.18

15.07.2018

Постійна
плановобюджетна
комісія

15.06.18

15.07.2018

Постійно
плановобюджетна
комісія

Постійно
плановобюджетна
комісія

Приведення положень
у відповідність до
законодавства
загальнодержавного
рівня
ЄСВ – 1-2 груп -1020%,
Приведення положень
у відповідність до
законодавства
загальнодержавного
рівня
Своєчасна робота по
проведенню обліку та
нарахуванню
земельного податку
юридичними і
фізичними особами.
Своєчасна робота по
проведенню обліку та
нарахуванню сплати
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки.

Ялинцівська сільська рада
24 сесія 7
скликання

Про встановлення акцизного податку.

21.12.2018

38 сесія 7
скликання

Про затвердження Програми
економічного і соціального розвитку
Ялинцівської сільської ради на 2019
рік.

Ялинцівська
сільська рада

65.

26.06.2018

34 сесія 7
скликання

Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2019
рік

Ялинцівська
сільська рада

26.06.2019

66.

26.06.2018

34 сесія 7
скликання

Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку.

Ялинцівська
сільська рада

26.06.2019

63.

64.

67

14.07.2017

22.02.2019

40 сесія 7
скликання

Про встановлення ставок туристичного
збору на 2019 рік

Завідувач сектору економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Ялинцівська
сільська рада

Ялинцівська
сільська рада

(підписано)

Про встановлення
акцизного податку.
Затверджена Програми
економічного і
соціального розвитку
Ялинцівської сільської
ради на 2019 рік.
Встановлення ставок та
пільг із сплати податку
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік
Встановлення ставок та
пільг із сплати
земельного податку.
Про встановлення ставок
туристичного збору на 2019
рік : 0,5 відсотка – для
внутрішнього туризму та
3,0 відсотка для в’їзного
туризму від розміру
мінімальної заробітної
плати встановленої на
01 січня звітного
(податкового) року для 1
особи за 1 добу.

Я.П.Сторожева

Перелік скасованих регуляторних актів в сільських радах Кременчуцького району в І кварталі 2019 року

Дата
№
прийняття
п/
регуляторного
п
акта

1

2

03.08.2016

03.08.2016

№
РА

10
сесія
VII
склик
ання

10
сесія
VII
склик
ання

Назва
регуляторного
акта
рішення сільської
ради «Про
затвердження ставок
туристичного збору
по Келебердянській
сільській раді
Рішення сільської
ради «Про
затвердження ставок
земельного податку
та орендної плати
на території
Келебердянської
сільської ради »

Завідувач сектору економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Дата проведення
відстеження
результативності РА
Розробн
повторн періодичн
ик РА
е
е

Келеберд
янська
сільська
рада

Келеберд
янська
сільська
рада

15.07.2017

15.07.2017

(підписано)

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

Дата
скасування
регуляторного
акта

31.12.2017

Було встановлено розмір
туристичного збору – 1%
від бази оподаткування

12.02.2019

31.12.2017

Затверджено ставки
земельного податку для
всіх типів цільового
призначення земельних
ділянок, та орендної плати

12.02.2019

Я.П.Сторожева

