Перелік прийнятих регуляторних актів в Кременчуцькому районі у 2017 році.
№
п/п

1

Дата проведення
відстеження
результативності РА

Дата
прийняття
регуляторного
акта

№ РА

2

3

Назва регуляторного акта

Розробник РА
повторне

4

5

6

Короткий зміст
регуляторного акта (із
зазначенням
конкретного розміру,
ціни/тарифу,
періодичне
місцевого податку та
інше).
7
8

Кам’янопотоківська сільська рада

14.07.2017

16 сесія 7 Про встановлення податку на майно в
скликання
частині плати за землю на території
Рішення №2 Кам’янопотоківської сільської ради

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

02.01.2018

01.06.2018

2

14.07.2017

Про встановлення податку на майно (в
16 сесія 7
частині податку на нерухоме майно,
скликання
відмінне від земельної ділянки) на
Рішення №3
території Кам’янопотоківської
сільської ради

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

02.01.2018

01.06.2018

3

14.07.2017

16 сесія 7
скликання
Рішення №4

Про податок на майно (в частині
транспортного податку) на території
Камянопотоківської сільської ради

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

02.01.2018

01.06.2018

14.07.2017

16 сесія 7
скликання
Рішення №5

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

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

02.01.2018

01.06.2018

1

4

Затверджено податок
на майно в частині
плати за землю на
території
Кам’янопотоківської
сільської ради
Затверджено податок
на майно (в частині
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки) на
території
Кам’янопотоківської
сільської ради
Затверджено податок
на майно (в частині
транспортного
податку) на території
Камянопотоківської
сільської ради
Затверджено ставки
єдиного податку на
території
Кам’янопотоківської
сільської ради

1

5

2

14.07.2017

3

4

16 сесія 7 Про встановлення туристичного збору
скликання
на території Кам’янопотоківської
Рішення №6
сільської ради

6

10.07.2017

19 сесія 7
скликання

7

10.07.2017

19 сесія 7
скликання

5

6

7

Кам’янопотоків
ська сільська
рада

02.01.2018

01.06.2018

Потоківська сільська рада
Про погодження рішення сільської
Потоківська
ради «Про затвердження Положення
сільська рада
про встановлення податку на майно в
частині плати за землю на тери торії
Потоківської сільської ради».
Про встановлення розміру ставок
орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності на
території Потоківської сільської ради.

Потоківська
сільська рада

10.07.2018

10.07.2018

8
Затверджено
туристичний збір на
території
Кам’янопотоківської
сільської ради
Затверджено
Положення про
встановлення податку
на майно в частині
плати за землю на тери
торії Потоківської
сільської ради.
Затверджено ставки
орендної плати за
земельні ділянки
державної та
комунальної власності
на території
Потоківської сільської
ради.

Ялинцівська сільська рада
8

14.07.2017

24 сесія 7
скликання

Про встановлення ставок податку на
Ялинцівська
нерухоме майно відмінне від земельної сільська рада
ділянки

Затверджено ставки
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки

9

14.07.2017

24 сесія 7
скликання

Про затвердження положення про
встановлення земельного податку на
майно в частині плати за землю на
території Ялинцівської сільської ради.

Затверджено
положення про
встановлення
земельного податку на
майно в частині плати
за землю на території
Ялинцівської сільської
ради.

Ялинцівська
сільська рада

1
10

2
14.07.2017

3
24 сесія 7
скликання

4
Про встановлення ставок єдиного
податку.

5
Ялинцівська
сільська рада

6

7

11

14.07.2017

24 сесія 7
скликання

Про встановлення транспортного
податку.

Ялинцівська
сільська рада

Затверджено
транспортний податок.

12

14.07.2017

24 сесія 7
скликання

Про встановлення акцизного податку.

Ялинцівська
сільська рада

Встановлено акцизний
податок.

13

14.07.2017

24 сесія 7
скликання

Про затвердження Генерального плану
села Кіндрівка.

Ялинцівська
сільська рада

Про затвердження
Генерального плану
села Кіндрівка.

24 сесія 7
скликання

Про дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо встановлення і
зміни меж села Кіндрівка.

Ялинцівська
сільська рада

28 сесія 7
скликання

Про затвердження Програми
підтримки статутної діяльності
первинної організації ветеранів на
2018 рік.

Ялинцівська
сільська рада

Про дозвіл на розробку
проекту землеустрою
щодо встановлення і
зміни меж села
Кіндрівка.

14
14.07.2017

15

08.12.2017

8
Затверджено ставки
єдиного податку.

-

-

Про затвердження
Програми підтримки
статутної діяльності
первинної організації
ветеранів на 2018 рік.

16

27.12.2017

29 сесія 7
скликання

Про затвердження Програми
економічного і соціального розвитку
Ялинцівської сільської ради на 2018
рік.

Ялинцівська
сільська рада

Білецьківська сільська рада
17

08.12.2017

20сесія 7
скликання

18

19.12.2017

21 сесія 7
скликання

«Про
затвердження
Плану Комісія
з
регуляторних актів на 2018 рік»
питань
соціальноекономічного
розвитку,
земельного
законодавства,
охорони
природи
та
комісія з питань
планування
бюджету
і
фінансів
та
соціального
захисту
громадян
«Про затвердження плану соціально- Комісія
з
економічного розвитку на 2018 рік»
питань
соціальноекономічного
розвитку,
земельного
законодавства,
охорони
природи
та
комісія з питань
планування
бюджету
і

-

-

Про затвердження
Програми
економічного і
соціального розвитку
Ялинцівської сільської
ради на 2018 рік.

фінансів
соціального
захисту
громадян

та

