Реєстр діючих регуляторних актів Миргородського району станом на 01.07.2016 року
№
п/п

Дата прийняття
регуляторного
акта

№
РА

Назва регуляторного
акта

Розробник
РА

Дата проведення відстеження
результативності РА

повторне

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

періодичне

Миргородська районна державна адміністрації
1

02.09.2013

179

2

26.11.2014

214

3

26.11.2014

215

4

21.09.2011

5

21.09.2011

6

21.09.2011

Розпорядження голови
Відділ економічного розвитку
04.12.2014
райдержадміністрації «Про
і торгівлі
затвердження Положення про
райдержадміністрації
центр надання адміністративних
послуг Миргородської районної
державної адміністрації»
Розпорядження голови
Відділ з питань надання
IV квартал
райдержадміністрації «Про
адміністративних послуг
2015 року
затвердження Регламенту
райдержадміністрації
центру надання
адміністративних послуг
Миргородської
райдержадміністрації»
Розпорядження голови
Відділ з питань надання
IV квартал
райдержадміністрації «Про
адміністративних послуг
2015 року
затвердження Переліку
райдержадміністрації
адміністративних послуг, що
надаються через центр надання
адміністративних послуг
Миргородської
райдержадміністрації»
Рішення сесії Біликівської сільської ради

IV квартал
2017 року

Про затвердження Положення про
центр надання адміністративних
послуг Миргородської районної
державної адміністрації

IV квартал
2018 року

Про затвердження Регламенту
центру надання адміністративних
послуг Миргородської районної
державної адміністрації

IV квартал
2018 року

Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, що
надаються через центр надання
адміністративних послуг
Миргородської районної
державної адміністрації

Проведення інвентаризації
земель за рахунок коштів, що
надходять в порядку
відшкодування по втратах
с/господарського та
лісогосподарського виробництва
Затвердження тарифів на
послуги централізованого
постачання холодної води,
водовідведення
Затвердження правил
благоустрою та забезпечення
чистоти і порядку територіальної

Сільська рада

ІІІ квартал 2012
року

ІІІ квартал
2015 року

Проведення інвентаризації земель

Сільська рада

ІІІ квартал 2012
року

ІІІ квартал
2015 року

Сільська рада

ІІІ квартал 2012
року

ІІІ квартал
2015 року

Формування тарифів на послуги з
централізованого водопостачання
та водовідведення тарифи за 1 м3
від 3,50-7,50 грн.
Утримання територій сіл у
належному стані

громади
7

05.12.2012

8

05.12.2012

9

20.06.2013

10

21.03.2014

Встановлення суми орендного
платежу за нерухоме майно
фізичних осіб на території
сільської ради
Внесення змін до правил
благоустрою, дотримання тиші,
громадського порядку в
населених пунктах
Положення про Порядок пайової
участі замовників у розвитку
інженерно-транспортної
інфраструктури населених
пунктів Біликівської сільської
ради
Положення про порядок
використання коштів, що
надходять в порядку
відшкодування втрат с/г та
лісогосподарського виробництва

Сільська рада

ІV квартал 2013
року

ІV квартал
2016 року.

Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету за 1 м2 від 5,16 -6,87
грн.
Утримання територій сіл у
належному стані та дотримання
тиші, громадського порядку в
населених пунктах
Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету

Сільська рада

ІV квартал 2013
року

ІV квартал
2016 року

Сільська рада

II квартал 2014
року

II квартал
2017 року

Сільська рада

І квартал 2015
року

І квартал 2018
року

Освоєння земель с/г та
лісогосподарських потреб,
поліпшення відповідних угідь,
охорону земель відповідно до
розроблених програм та проектів
землеустрою, а також на
проведення нормативної грошової
оцінки землі
Ставки податку за 1 кв. м
житлової площі об’єкта житлової
нерухомості: для квартир житлова
площа яких не перевищує 240м2
та житлових будинків, площа яких
не перевищує 500 м2 - 1% розміру
мінімальної зарплати на 1 січня
звітного року, для квартир
житлова площа яких перевищує
240 м2 та житлових будинків,
площа яких перевищує 500 м2 –
2,7% розміру мінімальної
зарплати на 1 січня звітного року
Утримання в належному стані
території населених пунктів
сільської ради, створення
сприятливих умов для
життєдіяльності сільської громади
Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму: для проживання фізичних
осіб – 7,43 грн.; використання

Рішення сесії Великобайрацької сільської ради
11

13.07.2011

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки з 01.01.2012 року

Виконавчий комітет сільської
ради

І квартал 2014
року

І квартал 2017
року

12

15.02.2012

Виконавчий комітет сільської
ради

І квартал 2014
року

І квартал 2017
року

13

09.11.2012

Про затвердження правил
благоустрою та забезпечення
чистоти і порядку в населених
пунктах та перелік стягнень за
порушення
Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме
майно фізичних осіб на території
Великобайрацької сільської
ради.

Виконавчий комітет сільської
ради

ІΙ квартал 2014
року

ІΙ квартал
2017 року

14

19.07.2013

Про затвердження тарифів на
послуги з холодного
водопостачання

Виконавчий комітет сільської
ради

ІІІ квартал 2013
року

ІІІ квартал
2016 року

15

19.01.2016

Про затвердження положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017

Ι квартал 2019
року

16

19.01.2016

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017

Ι квартал 2019
року

17

19.01.2016

Рішення Про скасування
рішення 27 сесії 6 скликання від
15.01.2016 року «Про
встановлення ставки акцизного
збору»
Про внесення змін у Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017

Ι квартал 2019
року

об’єкта нерухомого майна для
провадження виробничої
діяльності – 14,86 грн.,іншої
комерційної діяльності – 22,29
грн.
Нормативи використання води для
населення в таких розмірах –
корови 100 л.,молодняк ВРХ 30
л.,свині, кози 15 л., птиця 0,31 л.;
Населення (ванна) 125 л.,
населення (колонка) 50 л.,полив
городів 15л. на 0,01 га. Розцінки
та вартість послуги по
водопостачанню: Житлові
будинки з ванною 5,00 грн. з 1
людини; - житлові будинки (без
ванни з краном) 3 грн., - дворові
водопровідні колонки,
водопроводів 2,00 грн. з людини:
Утримання худоби за 1 голову: корова , кінь 4,00 грн. молодняка ВРХ 1,20 грн. - свині,
кози 0,60 грн. Полив городів 2,00
грн. за 0,04 га, а при наявності
лічильника 3,50 грн. за 1м3
Ставка податку для об’єктів
житлової або нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних
осіб, встановлюється у розмірі 1%
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року
за 1м² бази оподаткування
Скасовано «Про встановлення
ставки акцизного збору»

Ставка податку для об’єктів
житлової або нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних
осіб, встановлюється у розмірі
0,5% розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1м² бази
оподаткування

18

19.01.2016

19

19.01.2016

Про внесення змін Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно
Про затвердження Положення
про єдиний податок

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017

Ι квартал 2019
року

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017

Ι квартал 2019
року

Ставка податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік в
розмірі 25000 гривень за кожен
легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування
Ставки єдиного податку для
платників Ι-ΙΙ груп
встановлюються у % до розміру
мінімальної зарплати,
встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року та ΙΙΙ
групи- у % до доходу (відсоткові
ставки)

Рішення сесії Великообухівська сільської ради
20

04.07.2013

21

05.05.2014

22

15.01.2015

Про затвердження Порядку
пайової участі замовників у
розвитку інженернотранспортної інфраструктури сіл
Великообухівської сільської ради
Про зміни до Положення «Про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки з
01.01.2015р.

Виконавчий комітет сільської
ради

ІІΙ квартал 2014
року

ІІΙ квартал
2017 року

Виконавчий комітет сільської
ради

ІІ квартал 2014
року

ІІ квартал
2017 року

Про встановлення ставок
єдиного податку для субєктів
підприємницької діяльності –
фізичних осіб

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

Ι квартал 2018
року

При будівництві, забудовник
зобов'язаний взяти пайову участь
у розвитку інженерно транспортної та соціальної
інфраструктури сіл.
Ставка податку для фізичних осіб
за 1м2 для квартир до 240 м2 та
житлових будинків, яка не
перевищує 500м.кв - 1% розміру
мінімальної з/п та 2,7% які
перевищують ці розміри; 1% для
різних видів нерухомості сумарна
площа яких не перевищує
740кв.м та 2,7% , які
перевищують 740кв.м. Для
юридичних осіб 1%, які не
перевищують 240кв.м та
житлових будинків до 500кв.м;
2,7% житлова площа квартир,
яких перевищує 240кв.м і
будинків, площа яких перевищує
500кв.м
Єдиний податок запроваджується
на території Великообухівської
сільської ради на підставі
Податкового Кодексу України
№2755-VI від 02.12.2010 року із
змінами та доповненнями та
Закону України від 28 грудня 2014
року №71-VIIІ «Про внесення змін
до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів
України щодо податкової

реформи».Фіксовані ставки
єдиного податку для першої групи
платників – від1 до 10 % розміру
мінімальної заробітної плати; для
другої групи – у межах від 2 до 20
% мінімальної з/п на підстапві
ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування»
23

15.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичними та фізичними
особами, як складової податку
на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

Ι квартал 2018
року

Земельний податок
запроваджується на території
Великообухівської сільської ради
на підставі Податкового Кодексу
України №2755-VI від 02.12.2010
року із змінами та доповненнями
внесеними Законом України від 28
грудня 2014 року №71-VІІІ «Про
внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо
податкової реформи». Ставки
земельного податку незалежно від
місцезнаходження)
встановлюється:
- для
юридичних осіб 0,5 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки,;
- для фізичних осіб-суб’єктів
господарювання у розмірі 3
відсотка від їх нормативної
грошової оцінки; для
сільськогосподарських угідь 1
відсоток від їх нормативної
грошової оцінки;
- для фізичних осіб – громадян у
розмірі 0,1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки.
Ставка земельного податку за
земельні ділянки, розташовані за
межами населених пунктів,
нормативну грошову оцінку яких
не проведено встановлюється у
розмірі 1 відсотка від
нормативної грошової оцінки

одиниці площі ріллі по області.
24

25

15.01.2015

15.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок
нарахування та сплати податку
на
нерухоме майно, відмінне від
земельної
ділянки, як складової податку
на майно

Про встановлення ставок
акцизного податку .

Виконавчий комітет сільської
ради

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

Ι квартал 2016
року

Ι квартал 2018
року

Ι квартал 2018
року

Керуючись п.24 ст.26 Закону
України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п.12.4
ст.12 Податкового Кодексу
України із змінами внесеними
Законом України від 28 грудня
2014 року №71-VІІІ «Про
внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо
податкової реформи 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
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.
Таке зменшення надається один
раз за кожний базовий
податковий (звітний) період (рік).
Керуючись п.24 ст.26 Закону
України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п.
215.3.10 Податкового кодексу
України зі змінами внесеними
Законом України від 28 грудня
2014 року №71-VІІІ «Про
внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо
податкової реформи» Встановити,
ставку акцизного податку з
реалізації суб’єктами

господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у
розмірі 5 відсотків від вартості (з
податком на додану вартість).
26

29.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 23 сесії 6 скликання
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
як складової податку на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2018
року

Ι квартал 2020
року

Ставку податку для об’єктів
житлової або нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних
осіб, встановлюється у розмірі 1%
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року
за 1м² бази оподаткування. База
оподаткування об’єктів житлової
нерухомості зменшується для
квартир на 60 м²; для житлового
будинку на 120м². Житлова
нерухомості непридатна для
проживання не оподатковується.
Усі об’єкти нежитлової
нерухомості оподатковуються.
Для нежитлової нерухомості, що
перебуває у власності фізичних
осіб, ставка податку
встановлюється у розмірі 0,01%,
для юридичних осіб 1% розміру
мінімальної зарплати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року за
1м² бази оподаткування. Якщо у
власності ФО є квартира загальна
площа якої перевищує 300м² або
будинок більший 500м² сума
податку збільшується на 25000
грн. на рік за кожен об’єкт. Пільги
з цього податку для ФО
встановлюються, виходячи з їх
майнового стану.

27

29.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 23 сесії 6 скликання
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2018
року

Ι квартал 2020
року

Об’єктом оподаткування є
земельні ділянки,які перебувають
у власності або користуванні.
Вказаним рішенням надано пільги
щодо сплати податку закладам
освіти, культури, науки, охорони
здоров’я, соцзахисту, фізкультури
та спорту які повністю
утримуються за рахунок коштів
державного або місцевого

складової податку на майно»

бюджетів. Положення доповнено
підрозділом «Індексація
нормативної грошової оцінки
земель»
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29.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 23 сесії 6 скликання
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно»

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2018
року

Ι квартал 2020
року

Об’єктом оподаткування є
легковий автомобіль з року
випуску якого минуло не більше 5
років та середньо ринкова ціна
яких більше 750 розмірів
мінімальної зарплати,
встановленої законом на 1 січня
податкового року. Якщо
встановлено факт незаконного
заволодіння легковим автомобілем
третьою особою, то за цей період
власник транспортний збір не
сплачує.
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29.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 23 сесії 6 скликання
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
єдиного податку

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2018
року

Ι квартал 2020
року

Для платників 3 групи для
оподаткування зменшили обсяг
доходу з 20000000 грн. до 5000.
Для платників єдиного податку 4
групи розмір ставок податку з
одного га с/г угідь та/або земель
водного фонду залежить від
категорії (типу0 земель, їх
розташування та становить (у %
до бази оподаткування): - для
ріллі, сіножатей і пасовищ було
0,45 стало 0,81; - для
багаторічних насаджень було 0,27
стало 0,49; - для земель водного
фонду було 1,35 стало 2,43; - для
ріллі, сіножатей і пасовищ, що
перебувають у власності с/г
товаровиробників, які
спеціалізуються на виробництві
(вирощуванні) та переробці
продукції рослинництва на
закритому грунті або надані їм у
користування, у тому числі на
умовах оренди було 3 стало 5,4.

ІІІ квартал
2016 року

Затверджено правила
благоустрою села, схему
розподілу території села для
забезпечення благоустрою та

Рішення сесії Великосорочинської сільської ради
30

07.06.2012

Про затвердження Правил
благоустрою території села
Великі Сорочинці та переліку
стягнень за їх порушення

Сільська рада

ІІІ квартал 2013
року

31

07.06.2012

32

07.06.2012

33

28.09.2012

34

28.09.2012

Про затвердження Положення
про порядок відчуження майна,
що перебуває у власності
територіальної громади села
Великі Сорочинці
Про затвердження Положення
про передачу в оренду майна
комунальної власності
територіальної громади села
Великі Сорочинці
Про встановлення тарифів на
послуги централізованого
постачання холодної води по
Великосорочинській сільській
раді

Сільська рада

ІІІ квартал 2013
року

ІІІ квартал
2016 року

Сільська рада

ІІІ квартал 2013
року

ІІІ квартал
2016 року

Сільська рада

ІV квартал 2013
року

ІV квартал
2016 року

Про затвердження вартості
платних послуг по
комунальному господарству
Великосорочинської сільської
ради

Сільська рада

ІV квартал 2013
року

ІV квартал
2016 року

встановлено розмір штрафів за
порушення правил: громадяни:
від 20 до 80 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
посадові особи, громадянисуб’єкти підприємницької
діяльності: від 50 до 100
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян
Визначено способи відчуження
майна та встановлено порядок
проведення процедури
відчуження
Встановлено порядок проведення
процедури передачі майна в
оренду. Додатком до Положення
встановлено мінімальні орендні
ставки
Встановлено тарифи на
водопостачання для різних груп
споживачів: 1 група – населення,
що мешкає в житлових будинках
та інших жилих приміщеннях,
незалежно від форм власності
будинків та приміщень,
гуртожитках підприємств і
організацій, учбових закладів,
гуртожитках, обслуговування і
утримання яких проводиться
юридичними особами, основною
діяльністю котрих, відповідно до
статуту, є експлуатація та
утримання житлового фонду –
3,10 грн./м3; 2 група – бюджетні
організації та установи – 11,16
грн./м3; 3 група – всі інші
споживачі, крім споживачів
першої та другої груп – 15,50
грн./м3. Встановлено плату за
підключення до сільського
водогону в розмірі 102,53грн.
Встановлено вартість послуг: спец
автомобіль (з пальним), 1 година
роботи – 148,52 грн.; спец
автомобіль (власне пальне), 1
година роботи – 80,65грн.;
трактор з причепом, 1 година
роботи – 165,77 грн.; виклик

слюсаря, 1 година роботи –
72,18грн.
35

10.12.2012

Про затвердження Порядку
пайової участі замовників у
розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури села Великі
Сорочинці та Положення про
цільовий фонд «Соціальний
розвиток села»

Сільська рада

I квартал 2014
року

I квартал 2017
року

36

14.06.2013

Про місцеві податки і збори

Сільська рада

II квартал 2015
року

II квартал
2018 року

Регламентується участь
замовників будівництва у
розвитку села, визначено порядок
залучення коштів. Розмір пайової
участі становить: 8 відсотків
загальної кошторисної вартості
будівництва для нежитлових
будівель і споруд; 4 відсотки
загальної кошторисної вартості
будівництва для житлових
будинків
Затверджено Положення про
єдиний податок та ставки єдиного
податку. Затверджено Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки. Ставка податку
становить 1 % розміру мінімальної
з/п. Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
збору за провадження деяких
видів підприємницької діяльності.
Ставка збору за впровадження
торговельної діяльності та
діяльності з надання платних
послуг встановлюється з
розрахунку на календарний
місяць в розмірі 0,1 мінімальної
з/п, установленої законом на 1
січня календарного року.
Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
туристичного збору. Ставки збору
встановлюється у розмірі 1
відсотка вартості періоду
проживання. Затверджено
Положення про порядок
нарахування та сплати збору за
паркування транспортних засобів.
Ставки збору встановлюються за
кожний день провадження
діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів
у гривнях за 1 м2 площі земельної
ділянки, відведеної для організації
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20.06.2014

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки

Сільська рада

ІІІ квартал 2015
року

ІІІ квартал
2018 року

38

16.07.2014

Про затвердження методики
визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме
майно фізичних осіб на території
Великосорочинськї сільської
ради

Сільська рада

ІІІ квартал 2015
року

ІІІ квартал
2018 року

39

15.01.2015

Про встановлення ставки
акцизного збору

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2018
року

40

15.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2018
року

та провадження такої діяльності, у
розмірі 0,03 відсотка мінімальної
з/п, установленої законом на 1
січня податкового (звітного) року
Затверджено новий текст
Положення про порядок
нарахування та сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки з метою
врахування змін внесених до
Податкового кодексу України,
припинено дію раніше
затвердженого Положення. Ставка
податку становить 1% розміру
мінімальної з/п за 1м² загальної
площі житлової нерухомості.
Затверджено методику
визначення мінімальної суми
орендного платежу виходячи з
мінімальної вартості місячної
оренди 1 кв. м загальної площі,
що на момент прийняття акту
становить 8,38грн. та
індексується в залежності від
напрямку використання майна.
Даним рішенням скасовано
рішення 25 сесії 6 скликання від
10.12.2014 року «Про
затвердження методики
визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме
майно фізичних осіб на території
Великосорочинської сільської
ради»
Встановлено ставку акцизного
збору з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у
розмірі 5% від вартості (з
податком на додану вартість)
Ставка податку для об’єктів
житлової та/або нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних
осіб, встановлюється у розмірі
1% розміру мінімальної заробітної

на майно

плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування

41

18.02.2015

Про внесення змін у Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2018
року

Ставка податку для об’єктів
житлової та/або нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних
осіб, встановлюється у розмірі
0,5 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування

42

15.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2018
року

Ставка податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25000 грн. за кожен
легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування

43

28.01.2015

Про затвердження Положення
про єдиний податок

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2018
року

Скасовано Положення про єдиний
податок, яке діяло раніше та
затверджено нові ставки податку,
згідно переліку видів діяльності.

44

20.01.2016

Про внесення змін у Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно

Сільська рада

І квартал 2017
року

І квартал 2019
року

Ставка податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25000 грн., якщо загальна
площа житлової нерухомості
перевищує 300 м² 9для квартир)
та/або 500м² 9для будинків)

45

20.01.2016

Про внесення змін у Положення
про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичним та фізичним особам,
як складової податку на майно

Сільська рада

І квартал 2017
року

І квартал 2019
року

Внесення змін до положення про
порядок нарахування та сплати
земельного податку фізичними та
юридичними особами як складової
податку на майно.

46

20.01.2016

Про внесення змін у Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,

Сільська рада

І квартал 2017
року

І квартал 2019
року

Встановлено ставку
оподаткування легкових
автомобілів з року випуску яких
минуло не більше 5 років та

як складової податку на майно

47

20.01.2016

Про внесення змін у Положення
про порядок нарахування та
сплати єдиного податку

середьоринкова вартість яких
становить понад 750 розмірів
мінімальної зарплати
Сільська рада

І квартал 2017
року

І квартал 2019
року

Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету.

Встановлено порядок
комплексного виконання робіт з
інженерного захисту, розчищенню
та озелененню територій, а також
соціально-економічних,
організаційно - правових та
екологічних заходів з покращання
мікроклімату, санітарного
очищення, зниження рівня шуму
та іншого з метою раціонального
використання території села,
належного утримання та охорони,
створення умов щодо захисту і
відновлення сприятливого для
життєдіяльності людини довкілля.
Всі суб’єкти господарювання за
власні кошти повинні утримувати
в належному санітарному стані
території надані їм у власність або
користування, а також брати
пайову участь в проведенні робіт
з благоустрою на закріплених
територіях
Встановити мінімальну вартість
місячної оренди 1 м2 загальної
площі нерухомості, при передачі в
оренду (суборенду), житлового
найму (піднайму) нерухомого
майна (включаючи земельну
ділянку, на якій розміщується
нерухоме майно, присадибну
ділянку), крім земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення, земельної частки
(паю), майнового паю на території
сільської ради: за 1 м2 7,43 грн. для проживання; 14,86 грн. – для
провадження виробничої

Рішення сесії Вовнянської сільської ради
48

31.08.2011

Про затвердження Правил
благоустрою села Вовнянка та
перелік стягнень за порушення
цих правил

Сільська рада

ІІІ квартал 2012
року

ІІІ квартал
2015 року

49

02.06.2014

Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме
майно фізичних осіб на території
сільської ради з 01.01.2015

Сільська рада

II квартал 2015
року

II квартал
2017 року

діяльності; 22,29 грн. – для
комерційної діяльності
50

02.07.2014

Про затвердження Порядку
пайової участі замовників у
розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури села Вовнянка

Сільська рада

51

15.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно.

Сільська рада

ІІ квартал 2015
року

І квартал 2016
року

ІІ квартал
2017 року

І квартал 2019
року

Порядок пайової участі
замовників у розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури села Вовнянка
встановлює порядок та умови
участі замовників у розвитку
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури села
Вовнянка та визначає коло
суб’єктів,які залучаються до
пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури села
Вовнянка, об’єкти, при
будівництві яких забудовник
зобов’язаний взяти пайову участь
у розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури села Вовнянка,
розмір пайової участі. Згідно
Порядку розмір пайової участі
замовника у розвитку
інфраструктури села Вовнянка
становить: 10% загальної
кошторисної вартості будівництва
об’єкта для нежитлових будівель
та споруд; 4% загальної
кошторисної вартості будівництва
об’єкта для житлових будівель.
Ставка податку для суб’єктів
житлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних
осіб, встановлюється у розмірі
0,5% розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування. Ставка
податку для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб,
встановлюється у розмірі 0,1%
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування.

52

15.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно.

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2019
року

53

15.01.2015

Про встановлення ставок
єдиного податку

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2019
року

54

15.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичними та фізичними
особами, як складової податку
на майно

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2019
року

Ставка податку для об’єктів
житлової та/або нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб,
встановлюється у розмірі 0,1%
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на
1січня звітного (податкового)
року, за 1 кв.метр бази
оподаткування.
Об’єктом оподаткування є легкові
автомобілі, які використовувалися
до 5 років і мають об’єм циліндрів
двигуна понад 3000 куб.см Ставка
податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25000 гривень за кожен
легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування
Юридична особа чи СГД- фізична
особа може самостійно обрати
спрощену систему оподаткування,
якщо така особа відповідає
вимогам, встановленим цим
пунктом. Ставки єдиного податку
встановлюються у відсотках
(фіксовані ставки) до розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1січня
податкового (звітного) року (далі
мінімальна заробітна плата) та у
відсотках до доходу (відсоткові
ставки)
Ставка земельного податку за
земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено
(незалежно від
місцезнаходження)
встановлюється:1) для юридичних
осіб та фізичних осіб-суб’єктів
господарювання у розмірі 3% від
їх нормативної грошової оцінки, а
для с/г угідь 1% від їх
нормативної грошової оцінки; 2)
для фізичних осіб – громадян у
відсотках від їх нормативногрошової оцінки:
- для ріллі, сінокосів та пасовищ 0,1;
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17.12.2015

Про організацію громадських
робіт та робіт тимчасового
характеру у 2016 році

Сільська рада

- для багаторічних насаджень –
0,03;
- землі зайняті житловим фондом0,05.
Ставка земельного податку за
земельні ділянки, розташовані за
межами населених пунктів,
нормативну грошову оцінку яких
не проведено встановлюється у
розмірі 0,05% від нормативної
грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області.
Визначити такими, що
відповідають потребам
територіальної громади та
сприяють її соціальному розвитку
види громадських робіт.
Затвердити перелік підприємств,
установ та організацій
комунальної власності, в яких
передбачено створення
спеціальних тимчасових робочих
місць для організації громадських
робіт. Виділити кошти на
фінансування праці безробітних
за рахунок місцевого бюджету в
розмірі 150000,00 грн.

ΙV квартал 2016

Рішення сесії Гаркушинської сільської ради
56

12.04.2012

Про затвердження Методики
розрахунку та порядку
використання плати за оренду
комунального майна спільної
власності територіальної
громади Гаркушинської сільської
ради та орендних ставок

Сільська рада

ІІ квартал 2013
року

ІІ квартал
2016 року

57

07.06.2012

Про затвердження Правил
благоустрою території
Гаркушинської сільської ради
Миргородського району

Сільська рада

ІІ квартал 2013
року

ІІ квартал
2016 року

58

23.08.2012

Про передачу частини земель
державного фонду, в межах
Гаркушинської сільської ради до
комунальної власності міста
Миргорода

Сільська рада

ІІІ квартал 2013
року

ІІІ квартал
2016 року

Затверджено Методику
розрахунку та порядок
використання плати за оренду
комунального майна спільної
власності територіальної громади
Гаркушинської сільської ради та
орендні ставки за використання
майна спільної власності
територіальної громади
Гаркушинської сільської ради
Затверджені Правила благоустрою
та Положення про порядок і
правила додержання тиші на
території Гаркушинської сільської
ради
Погоджено передачу частини
земель на території Гаркушинської
сільської ради до комунальної
власності міста Миргорода, згідно
картографічного плану

59

29.11.2012

Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської ради

Сільська рада

ІV квартал 2013
року

ІV квартал
2016 року

60

24.10.2013

Про затвердження Порядку
залучення та використання
коштів пайової участі (внеску)
замовників у створенні і
розвитку інженерно –
транспортної та соціальної
інфраструктури сіл Гаркушинці
та Рибальське

Сільська рада

ІV квартал 2014
року

ІV квартал
2017 року

61

24.12.2013

Про затвердження Положення
про порядок залучення коштів
замовників на розвитку
інженерно транспортної та
соціальної інфраструктури сіл
Дібрівської сільської ради

Рішення сесії Дібрівської сільської ради
Виконавчий комітет сільської
ІV квартал 2014
ради
року

ІV квартал
2017 року

62

26.01.2016

Про затвердження змін до
Положення про єдиний податок
на території Дібрівської сільської
ради

Виконавчий комітет сільської
ради

ΙV квартал 2015
року

ΙV квартал
2016 року

63

26.01.2016

Про затвердження змін до
Положення про порядок
нарахування та сплати
земельного податку юридичними

Виконавчий комітет сільської
ради

ΙV квартал 2015
року

ΙV квартал
2016 року

Затверджено Методику
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб на
території сільської ради.
Встановлено мінімальну вартість
місячної оренди одного
квадратного метра загальної
площі нерухомості, при передачі в
оренду (суборенду), житлового
найму (піднайму) нерухомого
майна (включаючи земельну
ділянку, на якій розміщується
нерухоме майно, присадибну
ділянку), крім земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення, земельної ділянки
(паю), майнового паю на території
сільської ради
Затверджено Порядок залучення
та використання коштів пайової
участі (внеску) замовників у
створенні і розвитку інженерно –
транспортної та соціальної
інфраструктури сіл Гаркушинці та
Рибальське Гаркушинської
сільської ради
Затверджено Положення про
порядок залучення коштів
замовників на розвитку інженерно
- транспортної та соціальної
інфраструктури сіл, типовий
договір про пайову участь,
Положення про комісію, склад
комісії з питань залучення коштів,
зразок заяви про укладання
договору про пайову участь.
Затверджено зміни до Положення
про єдиний податок на території
Дібрівської сільської ради.
Встановлено ставки єдиного
податку у відсотках до розміру
мінімальної зарплати та у
відсотках до доходу
Затверджено змін до Положення
про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичними та фізичними

та фізичними особами, як
складової податку на майно
64

26.01.2016

65

26.01.2016

66

26.01.2016

67

23.03.2012

68

21.03.2013

69

20.08.2013

70

05.05.2014

особами, як складової податку на
майно

Про затвердження змін до
Положення про порядок
нарахування та сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, як складової
податку на майно
Про затвердження змін до
Положення про порядок
нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно
Про встановлення змін до ставок
акцизного податку

Виконавчий комітет сільської
ради

ΙV квартал 2015
року

ΙV квартал
2016 року

Затверджено змін до Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку на
майно
Затверджено змін до Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку, як
складової податку на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

ΙV квартал 2015
року

ΙV квартал
2016 року

Виконавчий комітет сільської
ради

ΙV квартал 2015
року

ΙV квартал
2016 року

Встановили ставку акцизного
товару з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у
розмірі 5% від вартості

Рішення сесії Зубівської сільської ради
Про затвердження Правил
благоустрою та забезпечення
чистоти і порядку в населених
пунктах та перелік стягнень за
порушення цих правил.
Про утворення цільового фонду
на благоустрій сіл

Виконавчий комітет сільської
ради

ІI квартал 2013
року

ІI квартал
2016 року

Затверджено правила
благоустрою для забезпечення
чистоти і порядку в населених
пунктах с.Зубівка, с.Руда.

Виконавчий комітет сільської
ради

ІI квартал 2014
року

ІI квартал
2017 року

Про затвердження порядку
залучення та використання
коштів пайової участі (внеску)
замовників у створенні і
розвитку інженерно
транспортної та соціальної
інфраструктури населених
пунктів Зубівської сільської ради
Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської ради

Виконавчий комітет сільської
ради

III квартал 2014
року

З метою отримання додаткових
коштів на благоустрій та
підтримання належного
санітарного естетичного стану в
селах
З метою належного утримання та
розвитку інженерно транспортної та соціальної
інфраструктури сіл Зубівської
сільської ради

Виконавчий комітет сільської
ради

І квартал 2015
року

III квартал
2017 року

І квартал 2017
року

Затверджено Методику
визначення мінімальної вартості
місячної оренди одного
квадратного метра загальної
площі нерухомості при передачі в
оренду житлового найму: для
проживання фізичних осіб –
7,43грн.; використання об'єкта
оренди для провадження

виробничої діяльності 14,86грн., іншої комерційної
діяльності - 22,29грн.
71

27.01.2016

Про внесення змін та доповнень
Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017
року

Ι квартал 2018
року
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27.01.2016

Про внесення змін та доповнень
Про затвердження Положення
про єдиний податок

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017
року

Ι квартал 2018
року
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27.01.2016

Про внесення змін та доповнень
Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017
року

Ι квартал 2018
року

74

27.01.2016

Про внесення змін та доповнень
Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичними та фізичними
особами, як складової податку
на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017
року

Ι квартал 2018
року

Ставка податку для об’єктів
житлової та/або нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних
осіб, встановлюється у розмірі
0,05% для житлової нерухомості
та 0,01% на нежитлову
нерухомість від мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1січня звітного
(податкового) року, за 1кв.метр
бази оподаткування
Встановлено ставки єдиного
податку у відсотках до розміру
мінімальної заробітної плати та у
відсотках до доходу (відсоткові
ставки)
Ставка податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25000 грн. за кожен
легковий автомобіль, який
використовувався до 5 років і має
об’єм циліндрів двигуна понад
3000 куб.см
Ставка земельного податку за
земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено
встановлюється:-для юридичних
осіб та фізичних осіб-суб’єктів
господарювання в розмірі 3% від
їх нормативної грошової оцінки, а
для с/г угідь 1% від їх
нормативної грошової оцінки;
- для фізичних осіб – громадян с/г
угіддя у розмірі 0,1%, житловий
фонд 0,05% від їх нормативної
грошової оцінки. Ставка
земельного податку 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.

75

15.12.2015

Про організацію оплачуваних
громадських робіт у 2016 році

76

20.01.2016

77

20.01.2016

78

20.01.2016

79

20.01.2016

80

10.02.2011

Про використання коштів, що
надійшли в порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва

81

26.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 4 сесії 7 скликання
від 24.12.2015 року «Про

Виконавчий комітет сільської
ради

ІV квартал 2016
року

-

Відповідно до ст..31 Закону
України «Про зайнятість
населення», який набрав чинності
з 01.01.2013 року, для
забезпечення тимчасової
зайнятості населення, передусім
осіб, зареєстрованих як
безробітні, виконавчий комітет
сільської ради організовує
громадські роботи - 20 робочих
місць

2016

Ι квартал 2017
року

2016

Ι квартал 2017
року

2016

Ι квартал 2017
року

2016

Ι квартал 2017
року

Про внесення змін та доповнень
до рішення 25 сесії 6 скликання
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення «Про
єдиний податок»
Про внесення часткових змін та
доповнень до Положення про
порядок нарахування та сплати
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як
складової податку на майно
Про внесення змін та доповнень
до рішення 25 сесії 6 скликання
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, як
складової податку на майно»
Про внесення змін та доповнень
до рішення 25 сесії 6 скликання
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно»

Виконавчий комітет сільської
ради

І квартал 2012
року

І квартал 2016
року

Виконавчий комітет сільської
ради

I квартал 2016
року

IV квартал
2016 року

Рішення сесії Зуєвецької сільської ради
Про внесення змін та доповнень
Виконавчий комітет сільської
Ι квартал
до рішення 25 сесії 6 скликання
ради
року
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення «Про
єдиний податок»
Про внесення часткових змін та
Виконавчий комітет сільської
Ι квартал
доповнень до Положення про
ради
року
порядок нарахування та сплати
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як
складової податку на майно
Про внесення змін та доповнень
Виконавчий комітет сільської
Ι квартал
до рішення 25 сесії 6 скликання
ради
року
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
як складової податку на майно»
Про внесення змін та доповнень
Виконавчий комітет сільської
Ι квартал
до рішення 25 сесії 6 скликання
ради
року
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно»
Рішення сесії Кибинської сільської ради

Використані кошти на роботи по
інвентаризації земель під
бюджетними установами сільської
ради, а саме: дитсадок,
адмінбудинок, сільське
сміттєзвалище в сумі 3628,28 грн.
Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету

82

28.12.2012

83

26.01.2016

84

26.01.2016

85

26.01.2016

86

26.01.2016

87

26.01.2016

затвердження Положення про
Порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
як складової податку на майно
Про проведення нормативної
грошової оцінки земель
населених пунктів сільської
ради: с.Кибинці, с. Бієве.
Про внесення змін та доповнень
до рішення 4 сесії 7 скликання
від 24.12.2015 року Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
єдиного податку
Рішення «Про внесення
часткових змін та доповнень до
положення про порядок
нарахування та сплати
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як
складової податку на майно
Про внесення змін та доповнень
до рішення 4 сесії 7 скликання
від 24.12.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно
Рішення Про внесення змін та
доповнень до рішення 4 сесії 7
скликання від 24.12.2015 року
«Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно»
Рішення «Про скасування
рішення 4 сесії 7 скликання від
24.12.2015 року «Про
встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів»

Виконавчий комітет сільської
ради

IV квартал 2013
року

IV квартал
2016 року

Використані кошти за послуги по
виконанню робіт по виготовленню
нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів
сільської ради: с. Кибинці,с. Бієве
в сумі 11883,84 грн.
Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

ΙV квартал
2016 року

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

ΙV квартал
2016 року

Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

ΙV квартал
2016 року

Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

ΙV квартал
2016 року

Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

ΙV квартал
2016 року

88

18.03.2016

89

13.05.2016

90

Рішення «Про затвердження
Програми організації
громадських робіт по Кибинській
сільській раді на 2016 рік»
Рішення «Про затвердження
граничних сум витрат
Кибинської сільської ради та
утворених нею підприємств,
установ і організацій, які
утримуються за рахунок
сільського бюджету»
Рішення «Зміни до Програми з
благоустрою Кибинської
сільської ради на 2016 рік»

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

ΙV квартал
2016 року

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

ΙV квартал
2016 року

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2016
року

ΙV квартал
2016 року

Рішення сесії Клюшниківської сільської ради
91

28.12.2012

Про затвердження методики
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської ради

Виконавчий комітет сільської
ради

ІI квартал 2014
року

92

20.03.2013

Про затвердження Правил
благоустрою населених пунктів
Клюшниківської сільської ради

Виконавчий комітет сільської
ради

І квартал 2014
року

93

11.07.2013

94

28.04.2016

Про затвердження Положення
Виконавчий комітет сільської
II квартал 2014
про порядок залучення та
ради
року
використання коштів замовників
у створенні і розвитку інженерно
транспортної та соціальної
інфраструктури населених
пунктів Клюшниківської
сільської ради
Рішення «Про затвердження
Виконавчий комітет сільської
І квартал 2017
тарифів на послуги з
ради
року
центрального водопостачання
абонентів КП «Ключ»
Рішення сесії Комишнянської селищної ради

ІI квартал
2017 року

II квартал
2017 року

Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму: для проживання фізичних
осіб – 4,64 грн.; використання
об’єкта нерухомого майна для
провадження виробничої
діяльності – 9,28 грн., іншої
комерційної діяльності – 13,92
грн.
Утримання в належному стані
території населених пунктів
сільської ради, створення
сприятливих умов для
життєдіяльності сільської громади
З метою належного утримання та
розвитку інженерно транспортної
та соціальної інфраструктури
населених пунктів
Клюшниківської сільської ради.

Створення сприятливих умов для
життєдіяльності сільської громади

95

23.08.2011

96

23.08.2011

97

04.12.2012

Про затвердження Положення
про порядок використання
коштів, що надходять на
спеціальний рахунок місцевого
бюджету Комишнянської
селищної ради в порядку
відшкодування втрат с/г і л/г
виробництва
Про затвердження Правил
благоустрою території
населених пунктів
Комишнянської селищної ради

Виконавчий комітет

ІІІ квартал 2012
року

ІІІ квартал
2014 року

Визначає механізм використання
коштів, що надходять на
спеціальний рахунок місцевого
бюджету Комишнянської селищної
ради в порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва

Виконавчий комітет

ІІІ квартал 2012
року

ІІІ квартал
2014 року

Про затвердження Положення
про порядок залучення коштів
замовників на розвиток
інженерно – транспортної та
соціальної інфраструктури
населених пунктів
Комишнянської селищної ради

Виконавчий комітет

І квартал 2014
року

І квартал 2016
року

Визначає порядок благоустрою та
утримання території об’єктів
благоустрою населених пунктів
(встановленням режиму
прибирання)
Встановлення розміру пайової
участі замовника у створенні
інженерно – транспортної та
соціальної інфраструктури
населених пунктів селищної ради
у разі будівництва: - нежитлових
будівель та споруд – 5% від
кошторисної вартості будівництва;
- житлових будинків – 4%.

Рішення сесії Остапівської сільської ради
98

08.12.2011

Про затвердження Положення
про єдиний податок та
встановлення ставок єдиного
податку

Виконавчий комітет

І квартал 2013
року

І квартал 2016
року

99

17.10.2013

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

Виконавчий комітет

І квартал 2015
року

І квартал 2017
року

100

05.05.2014

Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської ради

Виконавчий комітет

І квартал 2014
року

І квартал 2016
року

Встановлення ставок єдиного
податку у відсотках від розміру
мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня податкового
року в залежності від виду
господарської діяльності та групи
платка податку.
Встановлення розміру пайової
участі замовника у створенні
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури
населених пунктів сільської ради
у разі будівництва: - нежитлових
будівель та споруд 5% від
кошторисної вартості будівництва;
- житлових будинків -4%
Визначення мінімальної вартості
місячної оренди одного
квадратного метра загальної
площі нерухомості, при передачі в
оренду, житловому найму
нерухомого майна, крім
земельних ділянок с/г
призначення, земельного паю в
розмірах:

101

05.05.2014

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки

Виконавчий комітет

І квартал 2014
року

І квартал 2016
року

102

05.07.2012

Про затвердження Методики
розрахунку та порядку
використання плати за оренду
комунального майна спільної
власності територіальної
громади Петрівцівської сільської
ради та орендних ставок

Виконавчий комітет

ІІ квартал 2013
року

ІІ квартал
2016 року

103

05.07.2012

Про затвердження Правил
благоустрою території
Петрівцівської сільської ради

Виконавчий комітет

ІІІ квартал 2013
року

ІІІ квартал
2016 року

104

08.11.2012

Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської ради

Виконавчий комітет

IV квартал 2013
року

IV квартал
2016 року

- 7,43грн.- для проживання
фізичних осіб;
-14,86грн.- для проживання
виробничої діяльності;
-22,29грн.- іншої комерційної
діяльності
Встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки в залежності
від житлової площі квартир,
будинків у розмірі 1% розміру
мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року

Рішення сесії Петрівцівської сільської ради
Затверджено Методику
розрахунку та порядку
використання плати за оренду
комунального майна спільної
власності територіальної громади
Петрівцівської сільської ради.
Затверджено орендні ставки за
використання майна спільної
власності територіальної громади
Петрівцівської сільської ради
Затверджено Правила
благоустрою території
Петрівцівської сільської ради
Затверджено Методику
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб на
території сільської ради.
Встановлено мінімальну вартість
місячної оренди одного
квадратного метра загальної
площі нерухомості при передачі в
оренду (суборенду), житлового
найму (піднайму) нерухомого
майна, включаючи земельну
ділянку, на якій розміщується
нерухоме майно, присадибну
ділянку, крім земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення, земельної
ділянки(паю), майнового паю на
території сільської ради

105

20.01.2015

106

20.01.2015

107

20.01.2015

108

13.02.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичними та фізичними
особами, як складової податку
на майно
Про затвердження Положення
про єдиний податок на території
сільської ради та встановлення
ставок згідно видів

Виконавчий комітет

IV квартал 2016
року

IV квартал
2017 року

Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплату
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як
складової податку на майно

Виконавчий комітет

IV квартал 2016
року

IV квартал
2017 року

IV квартал 2016
року

IV квартал
2017 року

IV квартал 2016
року

IV квартал
2017 року

Затверджено Положення про
єдиний податок на території
сільської ради. Затверджено
ставки єдиного податку для
суб’єктів підприємницької
діяльності
Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплату
транспортного податку, як
складової податку на майно
Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, як
складової податку на майно

Про затвердження Положення
Виконавчий комітет
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно
Про затвердження Положення
Виконавчий комітет
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно
Рішення сесії Полив’янської сільської

ради
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30.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки

Виконавчий комітет сільської
ради

І квартал 2017
року

І квартал 2019
року

110

27.12.2012

Про затвердження методики
визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме
майно фізичних осіб на території
сільської ради

Виконавчий комітет сільської
ради

IV квартал 2013
року

IV квартал
2016 року

Ставка податку для об’єктів
житлової нерухомості встановлено
в розмірі 1% розміру мзп,
встановленої законом на 01 січня
звітного (податкового) року за
1м² бази оподаткування. База
оподаткування об’єктів житлової
нерухомості зменшується для
квартир на 100м², для житлового
будинку на 180м². Для
нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних
та юридичних осіб,
встановлюється у розмірі 0,01%
розміру мзп. База оподаткування
об’єктів нежитлової нерухомості,
що перебувають у власності
фізичних осіб зменшується на
60м².
Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму: для проживання фізичних
осіб – 4,64 грн.; використання

111

30.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичними та фізичними
особами, як складової податку
на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

I квартал 2017
року

I квартал 2019
року

112

30.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

I квартал 2017
року

I квартал 2019
року
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30.01.2015

Про затвердження Положення
про єдиний податок

Виконавчий комітет сільської
ради

I квартал 2017
року

I квартал 2019
року

об’єкта нерухомого майна для
провадження виробничої
діяльності – 9,28 грн., іншої
комерційної діяльності – 13,92
грн.
Об’єктом оподаткування є
земельні ділянки, які перебувають
у власності або користування.
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 3% від їх нормативної
грошової оцінки, а для с/г угідь
1% від їх нормативної грошової
оцінки;
- для фізичних осіб –громадян
обслуговування житлового
будинку у розмірі 0,05% від їх
нормативної грошової оцінки;
- для фізичних осіб – рілля у
розмірі 0,1% від їх нормативної
грошової оцінки. Ставка
земельного податку 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.
Об’єктом оподаткування є
легковий автомобіль, який
використовується до 5 років з
об’ємом циліндрів двигуна понад
3000 см³. Ставка податку
становить 25000 грн. на рік
З 01.01.2015 ставки єдиного
податку: 1 група платників
податку – 10% розміру
мінімальної зарплати, 2 група
платників податку-20% розміру
мінімальної зарплати
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12.11.2013

Про затвердження Положення
про порядок залучення та
використання коштів пайової
участі замовників будівництва у
створенні та розвитку
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури сіл
Полив’янської сільської ради

Виконавчий комітет сільської
ради

ΙV квартал 2015
року

ΙV квартал
2018 року
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25.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 31сесії (друге
засідання) 6 скликання від
30.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
як складової податку на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

I квартал 2018
року

I квартал 2020
року
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25.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 31сесії (друге
засідання) 6 скликання від
30.01.2015 року «Про

Виконавчий комітет сільської
ради

I квартал 2018
року

I квартал 2020
року

Положення затверджено з метою
залучення коштів замовників на
розвиток інфраструктури сіл
Полив’янської сільської ради.
Граничний розмір пайової участі з
урахуванням інших передбачених
законом відрахувань не може
перевищувати:10% загальної
кошторисної вартості будівництва
об’єкта – для нежитлових
будівель та споруд; 4% загальної
кошторисної вартості будівництва
об’єкта – для житлових будинків.
Величина пайової участі
встановлюється у розрахунку, що
є невід’ємною частиною договору.
Ставка податку для об’єктів
житлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних
та юридичних осіб встановлено в
розмірі 1% розміру мзп,
встановленої законом на 01 січня
звітного (податкового) року за
1м² бази оподаткування. База
оподаткування об’єктів житлової
нерухомості зменшується для
квартир на 60м², для житлового
будинку на 120м². Житлова
нерухомість непридатна для
проживання не оподатковується.
Усі об’єкти нежитлової
нерухомості оподатковуються.
Для нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності
фізичних, встановлюється у
розмірі 0,01% , для юридичних
осіб 1% розміру мзп. Якщо у
власності ФО є квартира загальна
площа якої перевищує 300м² або
будинок більший 500м² сума
податку збільшується на
25000грн. на рік за кожен об’єкт.
Пільги з цього податку для ФО
встановлюються, виходячи з їх
майнового стану.
Об’єктом оподаткування є
земельні ділянки, які перебувають
у власності або користуванні.
Вказаним рішенням надано пільги

затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як
складової податку на майно
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25.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 31сесії (друге
засідання) 6 скликання від
30.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

I квартал 2018
року

I квартал 2020
року
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25.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 31сесії (друге
засідання) 6 скликання від
30.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
єдиного податку

Виконавчий комітет сільської
ради

I квартал 2018
року

I квартал 2020
року

Рішення сесії Попівської сільської ради

щодо сплати податку закладам
освіти, культури, науки, охорони
здоров’я, соцзахисту, фізкультури
і спорту, які повністю
утримуються за рахунок коштів
державного або місцевого
бюджетів. Положення доповнено
підрозділом «Індексація
нормативної грошової оцінки
земель»
Об’єктом оподаткування є
легковий автомобіль, з року
випуску якого минуло не більше 5
років та середньо ринкова ціна
яких більше 750 розмірів мзп,
встановленої законом на 1 січня
податкового року. Якщо
встановлено факт незаконного
заволодіння легковим автомобілем
третьою особою, то за цей період
власник транспортний збір не
сплачує.
Для платників третьої групи для
оподаткування зменшили обсяг
доходу з 20000000 грн. до 5000.
Для платників єдиного податку
четвертої групи розмір ставок
податку з одного га с/г угідь
та/або земель водного фонду
залежить від категорії земель, їх
розташування та становить (у %
бази оподаткування): - для ріллі,
сіножатей і пасовищ було 0,45
стало 0,81;- для багаторічних
насаджень було 0,27 стало 0,49;для земель водного фонду було
1,35 стало 2,43;
-для ріллі, сіножатей пасовищ,
що перебувають у власності с/г
товаровиробників, які
спеціалізуються на виробництві
та переробці продукції
рослинництва на закритому
грунті або надані їм у
користування у тому числі на
умовах оренди було 3 стало5,4.
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03.06.2011

Про затвердження Положення
про використання коштів, що
надходять на спеціальний
рахунок місцевого бюджету в
порядку відшкодування втрат
с/г і лісогосподарського
виробництва

Виконавчий комітет сільської
ради

ІІ квартал 2013
року

ІІ квартал
2016 року

Визначає механізм надходження,
обліку та напрямки використання
коштів, що надходять у порядку
відшкодування втрат с/г й
лісогосподарського виробництва
до спеціального рахунку
місцевого бюджету
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03.06.2011

Про затвердження Правил
благоустрою території
населених пунктів Попівської
сільської ради

Виконавчий комітет сільської
ради

ІІ квартал 2013
року

ІІ квартал
2016 року
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15.06.2012

Про затвердження Положення
про порядок пайової участі
замовників у розвитку
інженерно – транспортної та
соціальної інфраструктури
населених пунктів Попівської
сільської ради

Виконавчий комітет сільської
ради

ІІ квартал 2014
року

ІІ квартал
2017 року
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20.11.2012

Виконавчий комітет сільської
ради

ІІ квартал 2014
року

ІІ квартал
2017 року
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26.12.2012

Про затвердження порядку
встановлення зручного для
населення режиму роботи
підприємств, установ та
організацій сфери
обслуговування (торгівлі,
ресторанного господарства,
побутового обслуговування)
незалежно від форм власності,
розташованих на території
Попівської сільської ради
Про вирішення організаційних
питань щодо продажу майна
комунальної власності
Попівської територіальної
громади

Утримання в належному стані
території населених пунктів
сільської ради, створення
сприятливих умов для
життєдіяльності сільської громади
Розмір пайової участі замовника,
який має намір здійснити
будівництво: 10% загальної
кошторисної вартості будівництва
об’єкта для нежитлових будівель
та споруд; 4% загальної
кошторисної вартості будівництва
об’єкта для житлових будівель
Встановлення зручного для
населення режиму роботи
підприємств торгівлі та сфери
обслуговування з метою
покращення якості торговельного,
побутового обслуговування
населення

Виконавчий комітет сільської
ради

ІІ квартал 2014
року

ІІ квартал
2017 року
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26.12.2012

Про затвердження методики
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської рад

Виконавчий комітет сільської
ради

ІІ квартал 2014
року

ІІ квартал
2017 року

№ 47

Вирішення проблеми незалежного
відбору оцінювачів об’єктів
продажу майна та суб’єктів
господарювання, які
здійснюватимуть продаж майна
комунальної власності
територіальної громади, яке не
використовується сільською
радою за цільовим призначенням
Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму: для проживання фізичних
осіб – 4,64 грн.; використання
об’єкта нерухомого майна для

провадження виробничої
діяльності – 9,28 грн., іншої
комерційної діяльності – 13,92
грн.
Рішення сесії Ромоданівська селищної ради
Про регулювання земельних
Селищна рада
І квартал 2015
відносин та затвердження
року
положень про сплату податків
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08.02.2013

І квартал 2016
року

126

08.02.2013

Про затвердження Правил
благоустрою
території смт Ромодан та
переліку стягнень за їх
порушення

Селищна рада

І квартал 2014
року

І квартал 2016
року
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29.05.2013

Про затвердження Положення
про порядок відчуження майна,
що перебуває у власності
територіальної громади смт
Ромодан Миргородського району
Полтавської області

Селищна рада

IІI квартал 2013
року

IІI квартал
2016 року

128

29.05.2013

Про затвердження Порядку
пайової участі замовників у
розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури села
Шарківщина та смт Ромодан та
Положення про цільовий фонд
«Соціальний розвиток території
селищної ради»

Селищна рада

І квартал 2014
року

І квартал 2017
року
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10.12.2013

Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме
майно фізичних осіб на території
Ромоданівської селищної ради

Селищна рада

І квартал 2014
року

І квартал 2017
року

Забезпечення ефективного
використання земельних
ресурсів,збільшення надходжень
до селищного бюджету
Затверджено правила
благоустрою села, схему
розподілу території села для
забезпечення благоустрою та
встановлено розмір штрафів за
порушення правил:
а) громадяни від 20 до 80
неоподаткованих мінімумів
доходів громадян;
б) посадові особи, громадянисуб'єкти підприємницької
діяльності від 50 до 100
неоподаткованих мінімумів
доходів громадян
Визначено способи відчуження
майна та встановлено порядок
проведення процедури
відчуження

Регламентується участь
замовників будівництва у
розвитку села, визначено порядок
залучення коштів. Розмір пайової
участі становить:а) 8% загальної
кошторисної вартості будівництва
для нежитлових будівель і
споруд; б) 4%загальної
кошторисної вартості будівництва
для житлових будинків
Затверджено Методику
визначення мінімальної суми
орендного платежу виходячи з
мінімальної вартості місячної
оренди 1 кв.м загальної площі, що
на момент прийняття акту
становить 7,43 грн. та
індексується в залежності від
напрямку використання майна
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07.12.2014

Про затвердження Положення
про передачу в оренду майна
комунальної власності
територіальної громади смт
Ромодан Миргородського району
Полтавської області
Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки
Про Програму зайнятості
населення Ромоданівської
селищної ради на 2016 рік

Селищна рада

ІІІ квартал 2015
року

ІІІ квартал
2016 року

Встановлено порядок проведення
процедури передачі майна в
оренду. Додатком до Положення
встановлено мінімальні орендні
ставки
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15.01.2015

Селищна рада

ІІІ квартал 2015
року

ІІІ квартал
2016 року

Селищна рада

І квартал 2016
року

-

Встановлено податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, в розмірі 1% мінімальної
заробітної плати за 1м² житлової
площі будинку (квартири)
Затверджено Програму зайнятості
населення, в якій проведено
аналіз стану та визначено заходи
з покращення ситуації з
працевлаштуванням жителів смт
Ромодан та с. Шарківщина
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24.12.2015

133

24.12.2015

Про затвердження Програми
забезпечення власним житлом
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, по Ромоданівській
селищної раді на 2016-2020
роки

Селищна рада

ІΙ квартал 2014
року

І квартал 2016
року

Затверджено Програму, в якій
передбачено заходи щодо
забезпечення житлом дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та
залучення коштів благодійників
для придбання житла.
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24.12.2015

Про затвердження Програми
соціального захисту окремих
категорій населення
Ромоданівської селищної ради
на 2016- роки

Селищна рада

ІV квартал 2014
року

І квартал 2016
року

Затверджено Програму, в рамках
реалізації якої передбачається
надавати допомогу на поховання.
Обсяг фінансування на 2015рік –
10тис. грн..
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13.12.2012

Про затвердження методики
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської ради

І квартал 2017
року

Дане рішення набуває чинності з
01.01.2013 року. Встановлено
мінімальну вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду (суборенду)
житлового найму нерухомого
майна (включаючи земельну
ділянку, на якій розміщується
нерухоме майно, присадибну
ділянку) у селі Савинці Р=4,74
грн., у селі Семеренки Р=4,5 грн.,

Рішення сесії Савинцівської сільської ради
Савинцівська сільська рада

І квартал 2014
року
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12.09.2013

Про затвердження Порядку
пайової участі замовників у
розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури сіл
Савинцівської сільської
ради:села Савинці, Олефірівка,
Семеренки, Зелений Кут

Савинцівська сільська рада

І квартал 2015
року

І квартал 2016
року

137

17.12.2015

Про організацію громадських
робіт та робіт тимчасового
характеру

Савинцівська сільська рада

І квартал 2017
року

-

у селі Олефірівка Р=5,14грн. в
селі Зелений Кут Р=4,25грн.
Фінансування заходів щодо
розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури сіл
Савинцівської сільської ради:
Савинці, Олефірівка, Семеренки,
Зелений Кут.
Розмір пайової участі становить 10% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта – для
нежилих будівель і споруд – 4%
загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта - для
житлових будинків
Забезпечення зайнятості
населення,створення додаткових
70 робочих місць на суму 73943
грн. за кошти місцевого бюджету

138

16.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно

Савинцівська сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2018
року

Дане рішення набирає чинності з
01.01.2015 року. Ставка податку
для об’єктів житлової або
нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних
та юридичних осіб,
встановлюються у розмірі 0,01%
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на
01січня звітного (податкового)
року за 1кв.метр бази
оподаткування.

139

16.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно

Савинцівська сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2018
року

Дане рішення набирає чинності з
01.01.2015 року. Об’єктом
оподаткування є легкові
автомобілі, які використовуються
до 5 років і мають об’єм циліндрів
двигуна понад 3000см³. Ставка
податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25000 грн. на кожен
легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування

140

16.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичними та фізичними
особами, як складової податку
на майно

Савинцівська сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2018
року

141

16.01.2015

Про затвердження Положення
про єдиний податок

Савинцівська сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2018
року
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03.09.2015

Про затвердження порядку
передачі в оренду майна
спільної власності
територіальної громади ,
методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду майна ,яке перебуває
в управлінні Савинцівської
сільської ради згідно

Савинцівська сільська рада

Ι квартал 2017
року

Ι квартал
2018року

Дане рішення набирає чинності з
01.01.2015 року. Ставка
земельного податку на земельні
ділянки, нормативно-грошову
оцінку яких проведено
(незалежно від
місцезнаходження)
встановлюється:
- для юридичних осіб та фізичних
осіб-суб’єктів господарювання у
розмірі 3% від їх нормативної
грошової оцінки, а для с/г угідь
1% від їх нормативної грошової
оцінки;
- для фізичних осіб –громадян у
розмірі 0,08% від їх нормативної
грошової оцінки;
- ставка податку встановлюється
у розмірі визначеному згідно
додатку №1 (який є невід’ємною
частиною даного Положення) у
відсотках від їх нормативної
грошової оцінки за земельні
ділянки, які перебувають у
постійному користуванні суб’єктів
господарювання (крім державної
та комунальної власності). Ставка
земельного податку за земельні
ділянки, розташовані за межами
населених пунктів, нормативну
грошову оцінку яких не
проведено, встановлюється у
розмірі 0,07% від нормативної
грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області.
Дане рішення набирає чинності з
01.01.2015 року. Додаток до
рішення є Ставки єдиного
податку, які перебувають на 1 або
2 групі.
Передача в оренду майна
спільної власності територіальної
громади , орендні ставки за
використання майна спільної
власності
територіальної громади.

делегованих їй повноважень,
орендних ставок за
використання зазначеного
майна та типових договорів.
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20.10.2015

Про внесення змін «Про
затвердження Порядку
передачі в оренду майна
спільної власності
територіальної громади
,методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду майна ,яке перебуває
в управлінні Савинцівської
сільської ради згідно
делегованих їй повноважень
,орендних ставок за
використання зазначеного
майна та типових договорів»

Савинцівська сільська рада

Ι квартал 2017
року

Ι квартал
2018року

Про внесення змін в додаток №3
до рішення 36 сесії 6 скликання
«Мінімальні ставки за
використання нерухомого майна
спільної власності територіальної
громади Савинцівської сільської
ради» - за розміщення
торгівельних об’єктів з продажу
- 7%.
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29.01.2016

Про внесення часткових змін та
доповнень до Положення про
порядок нарахування та сплати
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як
складової податку на майно

Савинцівська сільська рада

Ι квартал 2017
року

Ι квартал
2018року

Внесено часткові зміни та
доповнення до Положення про
порядок нарахування та сплати
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як
складової податку на майно

145

29.01.2016

Про внесення змін та доповнень
«Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно»

Савинцівська сільська рада

Ι квартал 2017
року

Ι квартал
2018року

Внесено зміни та доповнення
«Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку на
майно»

146

29.01.2016

Про внесення змін та доповнень
«Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно»

Савинцівська сільська рада

Ι квартал 2017
року

Ι квартал
2018року

Внесено зміни та доповнення
«Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку, як
складової податку на майно»

147

29.01.2016

Про внесення змін та доповнень
«Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати єдиного податку»

Савинцівська сільська рада

Ι квартал 2017
року

Ι квартал
2018року

Внесено зміни та доповнення
«Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати єдиного податку»

Рішення сесії Слобідської сільської ради

148

26.07.2011

149

16.10.2013

150

15.01.2015

151

15.01.2015

152

15.01.2015

153

15.01.2015

154

15.01.2015

155

26.12.2012

156

27.09.2013

Про затвердження Правил
благоустрою та забезпечення
чистоти і порядку на території
Слобідської сільської ради
Про затвердження Положення
про порядок пайової участі
замовників у розвитку
інженерно - транспортної та
соціальної інфраструктури
с.Слобідка, с.Мальці, с.Осове та
с.Носенки
Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичними та фізичними
особами, як складової податку
на майно
Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки
Про затвердження ставок
єдиного податку
Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно
Про встановлення ставок
акцизного податку

Постійна комісія

ІІІ квартал 2012
року

ІІІ квартал
2015 року

Постійна комісія

ІV квартал 2014
року

ІV квартал
2017 року

Постійна комісія

І квартал 2015
року

І квартал 2018
року

Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як
складової податку на майно

Постійна комісія

І квартал 2015
року

І квартал 2018
року

Постійна комісія

І квартал 2015
року
І квартал 2015
року

І квартал 2018
року
І квартал 2018
року

І квартал 2015
року

І квартал 2018
року

Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки з
01.01.2015 року.
Затверджено ставки єдиного
податку
Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно
Прийнято рішення про
встановлення ставок акцизного
податку

Постійна комісія

Постійна комісія

Рішення сесії Солонцівської сільської ради
Про затвердження методики
Виконавчий комітет сільської
ІV квартал 2016
визначення мінімальної суми
ради
року
орендного платежу за нерухоме
майно фізичних осіб на
території сільської ради

Про пайову участь замовників у
розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури населених
пунктів Солонцівської сільської

Виконавчий комітет сільської
ради

ІІІ квартал 2015
року

ІV квартал
2017 року

ІІІ квартал
2018 року

Затверджено Правила
благоустрою та забезпечення
чистоти і порядку на території
сільської ради
Затверджено Положення про
порядок пайової участі замовників
у розвитку інженерно транспортної та соціальної
інфраструктури с.Слобідка,
с.Мальці, с.Осове та с.Носенки

Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму: для проживання фізичних
осіб – 7,43 грн.; використання
об’єкта нерухомого майна для
провадження виробничої
діяльності – 14,86 грн., іншої
комерційної діяльності – 22,29
грн.
З метою належного утримання та
розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури
населених пунктів Солонцівської
сільської ради: 10% загальної

ради
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15.01.2015

15.01.2015

15.01.2015

кошторисної вартості будівництва
об’єкта для нежитлових будівель,
споруд;
4% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта для
житлових будинків.
Ставка податку для об’єктів
житлової та/або нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних
осіб, встановлюється у розмірі
0,01% розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1м² бази
оподаткування.

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017
року

Ι квартал 2019
року

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно

Сільська рада

Ι квартал 2017
року

Ι квартал 2019
року

Ставка податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25000 гривень за кожен
легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування

Про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичними та фізичними
особами, як складової податку
на майно

Сільська рада

Ι квартал 2017
року

Ι квартал 2019
року

Ставка земельного податку за
земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено
(незалежно від
місцезнаходження)
встановлюється:
- для
юридичних осіб та фізичних осібсуб’єктів господарювання у
розмірі 0,5% від їх нормативної
грошової оцінки, а для
сільськогосподарських угідь 1
відсоток від їх нормативної
4грошової оцінки;
- для фізичних осіб – громадян за
земельні ділянки для будівництва,
обслуговування житлового
будинку, господарських будівель
у розмірі 0,02% від їх нормативної
грошової оцінки; - для фізичних
осіб – громадян за земельні
ділянки для ведення особистого
селянського господарства у

розмірі 0,1% від їх нормативної
грошової оцінки;
- за
земельні ділянки, які перебувають
у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форми
власності) у розмірі 3 % від їх
нормативної грошової оцінки.
Ставка земельного податку за
земельні ділянки, розташовані за
межами населених пунктів,
нормативну грошову оцінку яких
не проведено встановлюється у
розмірі 3% від нормативної
грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області.
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15.01.2015

Про затвердження Положення
про єдиний податок та
встановлення ставок єдиного
податку

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2017
року

Ι квартал 2019
року

З 01.01.2015 ставки єдиного
податку: 1 група платників
податку - 5 % розміру мінімальної
заробітної плати, 2 група
платників податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати
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22.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 25 сесії 6 скликання
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
як складової податку на майно»

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2018
року

Ι квартал 2020
року

Внести зміни до п.4 пп.4.2. та
доповнити пп «Г» такого змісту:житлова нерухомість непридатна
для проживання, у тому числі у
зв’язку з аварійним станом,
визнана такою згідно з рішенням
сільської ради; пп.7.1. п.7
доповнити пп «Г» такого змісту:за наявності у власності платника
податку об’єкта житлової
нерухомості, у тому числі його
частки, що перебуває у власності
фізичних чи юридичної особиплатника податку, загальна

площа якого перевищує 300м²
(для квартири) та/або 500м² (для
будинку), сума податку,
розрахована відповідно до пп
«А»-«Г» цього пп., збільшується
на 25000грн. на рік за кожен
такий об’єкт житлової нерухомості
9його частку).
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22.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 25 сесії 6 скликання
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно»

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2018
року

Ι квартал 2020
року

Об’єктом оподаткування є легкові
автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше 5 років
(включно) та середньо ринкова
вартість яких становить понад 750
розмірів мзп, встановленої
законом на 1 січня податкового
(звітного) року. Така вартість
визначається центральним
органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику
економічного розвитку, за
методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України,
виходячи з марки, моделі, року
випуску, типу двигуна, об’єму
циліндрів двигуна, типу коробки
переключення передач, пробігу
легкового автомобіля та
розміщується на його офіційному
веб-сайті.
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22.01.2016

Про внесення часткових змін та
доповнень до Положення про
порядок нарахування та сплати
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як
складової податку на майно»

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2018
року

Ι квартал 2020
року

Доповнивши п.7.2. «Пільги щодо
сплати податку для юридичних
осіб» пп.7.2.4. в такій редакції:7.2.4 «дошкільні та
загальноосвітні навчальні заклади
незалежно від форм і джерел
фінансування, заклади культури,
науки, освіти, охорони здоров’я,
соцзахисту, фізичної культури та
спорту, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів». Текст

підрозділу «Орендна плата»
викласти такого змісту: підставою для нарахування
орендної плати за земельну
ділянку є договір аренди такої
земельної ділянки, а слова:
«оформлений та зареєстрований
відповідно до законодавства»
виключити. Доповнити
підрозділом «Індексація
нормативної грошової оцінки
земель»: - для визначення
розміру податку та орендної плати
використовується нормативна
грошова оцінка земельних
ділянок. Центральний орган
виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері
земельних відносин здійснює
управління у сфері оцінки земель
та земельних ділянок. Порядок
індексації нормативної грошової
оцінки визначає стаття 289
Податкового Кодексу України.
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22.01.2016

Про внесення змін та доповнень
до рішення 25 сесії 6 скликання
від 15.01.2015 року «Про
затвердження Положення про
єдиний податок»

Виконавчий комітет сільської
ради

Ι квартал 2018
року

Ι квартал 2020
року

Внести зміни та доповнення до
«Про затвердження Положення
про єдиний податок», а саме: 1) у
пп.2.2.3. п.2- Положення цифри
«20000000» замінити цифрами
«5000000», 2) у пп.3.1. п.3
«Об’єкт та база оподаткування
для платників єдиного податку 4
групи» абзац другий виключити:
«право власності/користування
земельними ділянками повинні
бути оформлені та зареєстровані
відповідно до законодавства"; 3)
у пп.3.2. п.3- встановити, що у
2016 році база оподаткування
єдиним податком для платників
єдиного податку 4 групи (с/г
товаровиробників) визначається з

урахуванням таких особливостей:
а) для с/г угідь базою
оподаткування є нормативна
грошова оцінка одного га с/г угідь
з урахуванням коефіцієнту
індексації, визначеного станом на
1 січня 2015 року відповідно до
порядку, встановленого розділом
ХΙІ Кодексу; б) для земель
водного фонду базою
оподаткування є нормативна
грошова оцінка ріллі в АРК або в
області з урахуванням
коефіцієнтів індексації,
визначеного станом на 1 січня
2015 року відповідно до порядку,
встановленого розділом XІΙ
Кодексу»; 4) у пп.4.3. п.4.
замінити: - у пп.4.3.1. цифру і
слово «2%» на «3%»; - у пп.
4.3.2. цифру і слово «4%» на
«5%»; - у пп.4.8. п.4 ставки
замінити:- цифри «0,45» на
«0,81»; - цифри «0,27» на
«0,49»; - цифри «1,35» на
«2,43»; - цифру «3» на «5,4».
Рішення сесії Хомутецької сільської ради
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20.09.2012

166

27.12.2012

167

30.01.2014

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати туристичного збору
Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської ради

Виконавчий комітет сільської
ради

IV квартал 2013
року

IV квартал
2016 року

Виконавчий комітет сільської
ради

І квартал 2013
року

І квартал 2016
року

Про пайову участь замовників

Виконавчий комітет сільської

І квартал 2016

І квартал 2019

Ставки збору встановлюється у
розмірі 1% до бази справляння
збору
В залежності від характеру
об’єкту оренди під час визначення
мінімальної вартості місячної
оренди 1 м2 загальної площі
нерухомого майна застосовується
додатковий коефіцієнт: 7,43 х2
=14,86 грн. - використання
об’єкта оренди для провадження
виробничої діяльності, 7,43 х3
=22,29- іншої комерційної
діяльності, 7,43 х1 = 7,43 – для
проживання фізичних осіб
Розмір пайової участі замовників
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15.12.2015

169

17.02.2012

170

27.12.2012

171

18.04.2013

172

05.05.2014

будівництва у розвитку
інфраструктури сіл Хомутецької
сільської ради

ради

року

Про організацію громадських
робіт та робіт тимчасового
характеру по Хомутецькій
сільській раді у 2016 році

Виконавчий комітет сільської
ради

ІV квартал 2015
року

Рішення сесії Черевківської сільської ради
Про використання коштів, що
Виконавчий комітет сільської
І квартал 2013
надійшли в порядку
ради
року
відшкодування втрат
сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва
на проведення робіт по
інвентаризації земель під
установами сільської ради
Затвердження порядку
Виконавчий комітет сільської
ІV квартал 2013
залучення та використання
ради
року.
коштів пайової участі (внеску)
замовників у створенні і
розвитку інженерно транспортної та соціальної
інфраструктури населених
пунктів сільської ради
Про затвердження Правил
Виконавчий комітет сільської
II квартал 2014
благоустрою території
ради
року
населених пунктів Черевківської
сільської ради на 2013- 2015
роки
Про затвердження Методики
Виконавчий комітет сільської
II квартал 2015
визначення мінімальної суми
ради
року
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської ради
Рішення сесії Черкащанської сільської ради

року

будівництва у розвитку
інфраструктури сіл Хомутецької
сільської ради: 10% загальної
кошторисної вартості будівництва
об’єкта – для нежитлових
будівель; 4% загальної
кошторисної вартості будівництва
об’єкта – для житлових будівель
Створити у Хомутецькій сільській
раді 40 спеціальних додаткових
робочих місць для організації та
проведення громадських робіт.
Виділити кошти з місцевого
бюджету в сумі 42249 грн. на
реалізацію заходів, які
передбачені Програмою
організації робіт та робіт
тимчасового характеру по
Хомутецькій сільській раді на
2016 рік.

І квартал 2016
року

Використання коштів на
проведення робіт по
інвентаризації земель під
установами сільської ради на суму
8566,46грн.

ІV квартал
2016 року

Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету

II квартал
2017 року

Утримання в належному стані
території населених пунктів
сільської ради, створення
сприятливих умов для
життєдіяльності сільської громади
Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду складає
7,43грн.

II квартал
2018 року

173

05.11.2013

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

Виконавчий комітет

ІI квартал 2014
року

ІI квартал
2017 року

З метою належного утримання та
розвитку інженерно транспортної та соціальної
інфраструктури сіл Черкащанської
сільської ради

174

06.05.2014

Про затвердження в новій
редакції Положення про порядок
нарахування та сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

Виконавчий комітет

І квартал 2016
року

І квартал 2018
року

Встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки в залежності
від житлової площі за
1м²загальної площі об’єкта
житлової нерухомості: а) 1% для
квартир, загальна площа яких не
перевищує 240м² та житлових
будинків площа яких не
перевищує 500м²; б) 2,7% для
квартир, загальна площа яких
перевищує 240м² та житлових
будинків загальна площа яких
перевищує 500м²
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30.06.2011

№ 01

ІІ квартал
2015 року

176

20.11.2013

№ 01

З метою встановлення єдиних
правил благоустрою,утримання в
належному стані території
сільської ради, дотримання
встановленого порядку
експлуатації об’єктів сільської
ради інфраструктури, створення
умов сприятливих для
життєдіяльності сільської громади
та встановлення відповідності за
порушення законодавства у сфері
благоустрою та інших пунктів
З метою належного утримання та
розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури
населених пунктів
Шахворостівської сільської ради

Рішення сесії Шахворостівської сільської ради
Про затвердження Правил
Сільська рада
ІІ квартал 2012
благоустрою та забезпечення
року
чистоти і порядку на території
Шахворостівської сільської ради
та перелік стягнень за
порушення цих правил

Про затвердження Положення
Сільська рада
ІV квартал 2014
про Порядок пайової участі
року
замовників у розвитку
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури
Шахворостівської сільської ради
Рішення сесії Ярмаківської сільської ради

ІV квартал
2015 року

177

02.03.2010

Про затвердження Правил
благоустрою території
населених пунктів Ярмаківської
сільської ради

Сільська рада

ІI квартал
2017 року

Утримання в належному стані
території населених пунктів
сільської ради, створення
сприятливих умов для
життєдіяльності сільської громади

178

04.12.2012

Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської ради

Сільська рада

ІI квартал
2017 року
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15.01.2015

Про затвердження в новій
редакції «Положення про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Сільська рада

Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму: для проживання фізичних
осіб – 7,43 грн.; використання
об’єкта нерухомого майна для
провадження виробничої
діяльності – 14,86 грн., іншої
комерційної діяльності – 22,29
грн.
Ставка податку для об’єктів
житлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних
та юридичних осіб,
встановлюється у розмірі 0,01%
розміру мінімальної зарплати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1
кв. метр бази оподаткування.
Ставка податку для об’єктів
нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних
та юридичних осіб,
встановлюється у розмірі 0,1%
розміру мінімальної зарплати,
встановленої законом на 1січня
звітного (податкового) року, за 1
кв. метр бази оподаткування,
крім господарських (присадибних)
будівель – допоміжних
(нежитлових) приміщень, до яких
належать сараї, хліви, гаражі,

І квартал 2016
року

І квартал 2019
року

180

15.01.2015

Про затвердження Положення
про єдиний податок та
встановлення ставок єдиного
податку з 1січня 2015 року

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2019
року

181

15.01.2015

Про порядок нарахування та
сплати земельного податку
юридичними та фізичними
особами, як складової податку
на майно

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2019
року

літні кухні, майстерні, вбиральні,
погреби, навіси, котельні,
бойлерні, трансформаторні
підстанції тощо, для яких ставка
податку встановлюється у розмірі
0% розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування.
- для ріллі, сіножатей і пасовищ
(крім ріллі, сіножатей і пасовищ,
розташованих у гірських зонах та
на поліських територіях, а також
ріллі, сіножатей і пасовищ, що
перебувають у власності с/г
товаровиробників, які
спеціалізуються на виробництві
(вирощуванні) та переробці
продукції рослинництва на
закритому грунті або надані їм у
користування, у тому числі на
умовах оренди)-0,45;
- для багаторічних насаджень
(крім багаторічних насаджень,
розташованих у гірських зонах та
на поліських територіях)- 0,27;
- для земель водного фонду –
1,35;
- для ріллі, сіножатей і пасовищ,
що перебувають у власності с/г
товаровиробників, які
реалізуються на виробництві
(вирощуванні) та переробці
продукції рослинництва на
закритому грунті або надані їм у
користування, у тому числі на
умовах оренди – 3.
- для юридичних осіб та фізичних
осіб-суб’єктів господарювання у
розмірі 3% від їх нормативної
грошової оцінки, а для с/г угідь
1% від їх нормативної грошової
оцінки;
- для фізичних осіб - громадян, у
розмірі 0,05% від їх нормативної
грошової оцінки; для
ріллі,сіножатей і пасовищ - 0,1%;
для багаторічних насаджень
0,05%.

182

15.01.2015

Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно

Сільська рада

І квартал 2016
року

І квартал 2019
року

183

28.01.2016

Рішення «Про внесення змін та
доповнень до рішення 33 сесії 6
скликання від 15.01.2016 року
«Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку
на майно»

Сільська рада

І квартал 2017
року

І квартал 2019
року

183

28.01.2016

Рішення «Про внесення змін та
доповнень до рішення 33 сесії 6
скликання від 15 січня 2015
року «Про затвердження
Положення про порядок

Сільська рада

І квартал 2017
року

І квартал 2019
року

- ставка податку встановлюється
у розмірі 3% 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% від нормативної
грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області.
Ставка податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25000 грн. за кожен
легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування
Внести зміни до п.4 пп.4.2 та
доповнити пп «г» такого змісту:
Г) житлова нерухомість
непридатна для проживання, у
тому числі у зв’язку з аварійним
станом, визнана такою згідно з
рішенням сільської ради;
Пп.7 п.7доповнити пп. «г» такого
змісту:
Г) за наявності у власності
платника податку об’єкта
житлової нерухомості, у тому
числі його частки, що перебуває у
власності фізичної чи юридичної
особи- платника податку,
загальна площа якого перевищує
300м² 9для квартири) та/або
500м² (для будинку) сума
податку, розрахована відповідно
до підпунктів "а"-"г" цього
підпункту, збільшується на 25000
гривень на рік за кожен такий
об’єкт житлової нерухомості (його
частку)"
1)у пп. 2.2.3 п. 2 - Положення
цифри "20 000 000" замінити
цифрами "5 000 000";
2)у пп. 3.1 п.3 «Об’єкт та база
оподаткування для платників

нарахування
та сплати єдиного податку».

єдиного податку четвертої групи”
абзац другий виключити: «право
власності/користування
земельними ділянками повинні
бути оформлені та зареєстровані
відповідно до законодавства»;
3)у пп.3.2 п.3 - встановити, що у
2016 році база оподаткування
єдиним податком для платників
єдиного податку четвертої групи
(с/г товаровиробників)
визначається з урахуванням таких
особливостей:
а) для с/г угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ і багаторічних
насаджень) базою оподаткування
є нормативна грошова оцінка
одного гектара
сільськогосподарських угідь з
урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного станом на
1 січня 2015 року відповідно до
порядку, встановленого розділом
XII Кодексу;
б) для земель водного фонду
(внутрішніх водойм, озер, ставків,
водосховищ) базою
оподаткування є нормативна
грошова оцінка ріллі в Автономній
Республіці Крим або в області з
урахуванням коефіцієнта індекса
визначеного станом на 1 січня
2015 року відповідно до порядку,
встановленого розділом XII
Кодексу";
4). у пп. 4.3 п.4 замінити:
- у підпункті 4.3.1 цифру і слово
"2 відсотки" замінити цифрою і
словом "3 відсотки";
- у підпункті 4.3.2 цифру і слово
"4 відсотки" замінити цифрою і
словом "5 відсотків";
5). у пп. 4.8 п.4 ставки
замінити:
- цифри "0,45" замінити
цифрами "0,81"; - цифри "0,27"
замінити цифрами "0,49";
цифри "1,35" замінити цифрами
"2,43";
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28.01.2016

185

28.01.2016

186

28.01.2016

Рішення « Про скасування
рішення 33 сесії 6 скликання від
15 січня 2015 року «Про
встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів».
Рішення «Про внесення
часткових
змін та доповнень до
«Положення про порядок
нарахування та сплати
земельного податку юридичними
та фізичними особами, як
складової податку на майно»

Сільська рада

І квартал 2017
року

І квартал 2019
року

Сільська рада

І квартал 2017
року

І квартал 2019
року

Про внесення змін та доповнень
до рішення 33 сесії 6 скликання
від 15 січня 2015 року « Про
затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно».

Сільська рада

І квартал 2017
року

І квартал 2019
року

- цифру "3" замінити цифрами
"5,4".
Скасовано “Про встановлення
ставки акцизного податку»

Доповнивши пункт 7.2 «Пільги
щодо сплати податку для
юридичних осіб» підпунктом 7.2.4
в такій редакції: - 7.2.4
«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»;
Текст підрозділу «Орендна
плата» викласти такого змісту:
- Підставою для нарахування
орендної плати за земельну
ділянку є договір оренди такої
земельної ділянки, а слова:
«оформлений та зареєстрований
відповідно до законодавства»
виключити).
Доповнити підрозділом
«Індексація нормативної грошової
оцінки земель»:
- Для визначення розміру
податку та орендної плати
використовується нормативна
грошова оцінка земельних
ділянок.
Пп. 3.1 п. 3 Положення про
порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як
складової податку на майно
викласти в такій редакції:
Об’єктом оподаткування є легкові
автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років
(включно) та середньоринкова

вартість яких становить понад 750
розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року.

