Перелік діючих регуляторних актів в Новосанжарському районі
(станом на 01.01.2018)
№

1

Дата
прийняття
регуляторно
го акту

№
регуляторного
акта

18.04.2013

Рішення
сільської ради

Назва регуляторного акта

18.04.2013

Рішення
сільської ради

3

18.04.2013

Рішення
сільської ради

4

27.01.2014

5

06.06.2014

Рішення
сільської ради
Рішення
сільської ради

2

Розробник
регуляторного акта

Богданівська сільська рада
Про затвердження Порядку
Сільська рада
залучення розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі
у розвитку інженерно-транспортної
і соціальної інфраструктури сіл.
Варварівка і Богданівка.
Про затвердження Правил
Сільська рада
благоустрою населених пунктів
території сільської ради.
Про затвердження норм питного
Сільська рада
водопостачання для установ,
організацій та населення території
сільської ради.
Про затвердження ставок
Сільська рада
земельного податку на 2014 рік.
Про затвердження видів місцевих
Сільська рада
податків і зборів.

Дата проведення
відстеження
результативності
регуляторного акта
повторне
періодичне
-

-

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

Про Порядок залучення розрахунку
розміру і використання коштів
пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної і
соціальної інфраструктури сіл.
Варварівка і Богданівка.
Про Правила благоустрою
населених пунктів території
сільської ради.
Про
норми
питного
водопостачання
для
установ,
організацій та населення території
сільської ради.
Затвердження ставок земельного
податку в населених пунктах.
1.Про запровадження місцевих
податків і зборів, про затвердження
Положення
про
податок
на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки.

6

06.06.2014

Рішення
сільської ради

Про встановлення ставок збору за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності.

Сільська рада

Про встановлення
збору за
провадження
деяких
видів
підприємницької діяльності, про
встановлення ставки збору за
провадження
деяких
видів
підприємницької діяльності, про
затвердження Положення про збір
за провадження деяких видів
підприємницької діяльності.

Великосолонцівська сільська рада

1

15.06.2012р

17.07.2013

2

Про
передачу в господарське
відання
та
обслуговування
Двадцять третя
водонапірної
вежіартезіанської
сесія сільської
свердловини та водогону
ради
шостого
в с. Великі Солонці комунальному
скликання
підприємству
Драбинівської
сільської ради

36 сесія шостого
скликання

Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі
у розвитку інженерно-транспортної
і соціальної інфраструктури сіл
Великі Солонці та Пологи Низ.

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

Затверд
жено
вперше
на
засіданні
сесії
сільської
ради

Затвердж
ено
вперше на
засідання
сесії
сільської
ради

1. Передати водонапірну вежу, артезіанську свердловину та водогін в с. Великі
Солонці в господарське відання та обслуговування комунальному підприємству
Драбинівської сільської ради.
2. Затвердити тарифи на комунальні
послуги, а саме:
- послуги на водопостачання для
користування водою по лічильнику – 5 грн.
за 1 куб. м.;
- користування водою без лічильника на
проживаючого - 20грн.;
3. Ввести пільги за користування
пільговим категоріям населення. 4. Плату
за воду проводити з 1 по 15 щомісячно.

5. Затверджені тарифи на послуги
водопостачання ввести в дію з 10
липня 2012 року.
Затверджено:1.1.Порядок залучення,
розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури сіл Великі Солонці та
Пологи;
1.2. Типовий договір про пайову
участь замовників будівництва у
розвитку інфраструктури сіл Великі
Солонці та Пологи Низ.

3

4

5

6

7

8

30.09.2013

11.03.2014

11.04.2014

22.09.2014

07.11.2014

23.01.2015

38 сесія
сільської ради
шостого
скликання

Про присвоєння поштової адреси
на нерухоме майно.

Постійна комісія з
питань соціального
розвитку села,
використання земельних
ресурсів та
раціонального
природокорис-тування.

Присвоєно поштові адреси об’єктам
майна в селі Великі
Затвердже нерухомого
Солонці:
вул.
Першотравнева;
но вперше
вул.
Молодіжна,
вул.
50-річчя
Жовтня,
на
вул. Садова,
пров. Садовий;
засідання
установам,
що
знаходяться
на
сесії
території сільської ради.
сільської
ради

Про затвердження Положення
43 сесія сільської
про
фонд охорони навколишнього
ради шостого
природного середовища
скликання
Великосолонцівської сільської ради

Постійна комісія з
питань соціального
розвитку села,
використання
земельних ресурсів та
раціонального

Затвердже
но вперше
на
засіданні
сесії
сільської
ради

Затверджено:
Перелік природоохоронних заходів
до Положенняпро фонд охорони
навколишнього природного
середовища Великосолонцівської
сільської ради

Затвердже
но вперше
на
засіданні
сесії
сільської
ради

Присвоєно поштові адреси об’єктам
нерухомого майна в селі Пологи Низ:
вул. Ревазівська, вул. Новоселівка,
вул. Новоселівська, вул. Мисанська,
площа Центральна; установам, що
знаходяться на території сільської ради
по вул. Горбенка.
Затверджено тарифи на
централізоване водопостачання на
комунальні послуги с. Великі Солонці
(з 01.11.2014 року).

44 сесія сільської
ради шостого
скликання

Про присвоєння поштової адреси
на нерухоме майно

Постійна комісія з
питань соціального
розвитку села,
використання
земельних ресурсів та
раціонального
природокористування

48 сесія сільської
ради шостого
скликання

Про корегування тарифів на
централізоване водопостачання на
комунальні послуги с. Великі
Солонці

Постійна комісія з
питань соціального
розвитку села,
використання земельних
ресурсів та
раціонального
природокористування

Затверджен
о вперше на
засіданні
сесії
сільської
ради

Про присвоєння поштової адреси
на нерухоме майно

Постійна комісія з
питань соціального
розвитку села,
використання
земельних ресурсів та
раціонального
природокористування

Затвердже
но вперше
на
засіданні
сесії
сільської
ради

49 сесія сільської
ради шостого
скликання

Про встановлення єдиного податку,
51 сесія сільської
застосування спрощеної cистеми
ради шостого
оподаткування, обліку та звітності

Постійна комісія з
питань соціального
розвитку села,
використання земельних

Кожен рік
затверджуєтьс
я на сесії
сільської

Присвоєно поштові адреси
об’єктам нерухомого майна в селі
Великі Солонці : вул.
Комсомольська та вул.
Жовтнева
Встановлено ставки єдиного податку
застосування спрощеної cистеми
оподаткування, обліку та звітності

скликання

9

10

11

12

13

ресурсів та
раціональногоприродок
ористування

натериторії Великосолонцівської
сільської ради (дод. 1)

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

Переглядаєтьс
я кожен рік на
засіданні сесії
сільської ради

Затверджено ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів

23.01.2015

51 сесія сільської Про встановленняподатку на
нерухомемайно, відмінневід
ради шостого
земельної ділянки
скликання

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

Переглядаєтьс
я кожен рік на
засіданні сесії
сільської ради

Затверджено Положення, (дод.16),встановлені ставки податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки

23.01.2015

51 сесія сільської
ради шостого
скликання

Про встановлення транспортного
податку

51 сесія сільської
ради шостого
скликання

Про затвердження ставок
земельного податку

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

23.01.2015

23.01.2015

23.01.2015

14
03.04.2015

15

натериторії Великосолонцівської
сільської ради

24.09.2015

51 сесія сільської Про встановлення ставки акцизного
ради шостого
податку з реалізації суб’єктами
скликання
господарюванняроздрібної
торгівлі підакцизних товарів

51 сесія сільської
ради шостого
Про
затвердження
скликання
зайнятості на 2015 рік.

п’ятдесят четверта
сесія сільської
ради шостого
скликання

п’ятдесят шоста
сесія сільської
ради шостого

Програми

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

Затв.
вперше на
засіданні
сесії
сільради

Затвердження ставки
транспортного податку.

Переглядаєтьс
я кожен рік на
засіданні сесії
сільської ради

Затвердження ставки земельного
податку по селах сільської ради з
урахуванням коефіцієнта

Кожен рік
затверджуєтьс
я на сесії
сільської ради

З місцевого бюджету виділено
10000грн. на оплату залучених на
громадські роботи

Про затвердження Положення, про
загальні збори громадян сіл Великі
Солонці та Пологи Низ
Великосолонцівської територіальної
громади

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

Затверджен
о вперше на
засіданні
сесії
сільської
ради

Затверджено: Положення, про
загальні збори громадян сіл Великі
Солонці та Пологи Низ
Великосолонцівської територіальної
громади

Про затвердження поточних
індивідуальних технологічних
нормативів використання питної води
для КП Драбинівської сільської ради

Постійна комісія з
питань соціального
розвитку села,
використання

Затверджен
о вперше на
засіданні
сесії

Затверджено поточні індивідуальних
технологічних нормативіввикористання
питної води для КП Драбинівської

скликання

(с.Великі Солонці)

сільської
ради

земельних ресурсів та
раціонального
природокористування

сільської ради (с.Великі Солонці)

Великокобелячківська сільська рада
30.01.2017

Сесія сільської
ради

19.02.2017

Сесія сільської
ради

3

10.03.2017

Сесія сільської
ради

1.

13.05.2013

29 сесія шостого
скликання

2.

26.09.2014

41 сесія шостого
скликання

1

2

Про внесення змін до сільського
бюджету на 2017 рік

Сільська рада

Повторне

-

Внесення змін до сільського
бюджету на 2017 рік

Про організацію роботи із молоддю

Виконком сільської
ради

Повторне

-

Про організацію роботи із молоддю
на 2017 рік

Про затвердження Плану заходів
щорічної акції з благоустрою

Виконком сільської
ради

Повторне

-

Про затвердження щорічного Плану
заходів щорічної акції з
благоустрою

Галущиногреблянська сільська рада
Про
затвердження
Порядку Виконком сільської
залучення, розрахунку розміру і
ради, постійна
використання коштів пайової участі
комісія з питань
у розвитку інженерно-транспортної соц.екон.розв.бюді соціальної інфраструктури сіл
жету та фінансів
Галущина Гребля і Мушина Гребля.
Про коригування тарифів на Виконком сільської
комунальні послуги по с. Галущина
ради, постійні
Гребля
на
централізоване
комісії сільської
водопостачання
ради

Затверд
илися
вперше
на
засіданн
і сесії
Затвердилися
вдруге
на
засіданні сесії

Затверджено Порядок залучення
(дод.1), примірна форма договору,
розрахунок
величини
пайової
участі (внеску) замовників, графік
оплати коштів пайової участі
(внеску) (дод.)
Встановити тарифи на комунальні
послуги з централізованого
водопостачання:
- для населення -7,18 грн. за
1 куб.м. при наявності
лічильника;
- при відсутності лічильника
– 28,72 грн. за 1куб.м.;
- для бюджетних установ –
23,40 грн. за 1 куб.м.;
- для інших споживачів –
23,40 грн. за 1 куб.м.
Затвердити норму споживання
води на 1 людину в місяць – 4
куб.м

3.

23.12.2016

9 сесія сьомого
скликання

Про встановлення єдиного податку,
застосування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності
на території с/ради

Виконком сільської
ради, постійні
комісії сільської
ради

4.

23.12.2016

9 сесія сьомого
скликання

Про встановлення транспортного
податку на території с/ради

Постійна комісія з
питань
соц.екон.розв.бюджету та фінансів

5.

23.12.2016

9 сесія сьомого
скликання

Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінене від
земельної ділянки на території
с/ради

Виконком сільської
ради, постійні
комісії сільської
ради

6.

23.12.2016

9 сесія сьомого
скликання

Про встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів.

Виконком сільської
ради, постійні
комісії сільської
ради

7.

14.02.2017

10 сесія сьомого
скликання

Про
встановлення
ставок
земельного податку на 2017 рік на
території
Галущиногреблянської
сільської ради.

Виконком сільської
ради, постійні
комісії сільської
ради

1

27.06.2007

Рішення 13 сесії
5 скликання

Драбинівська сільська рада
«Про затвердження Правил
Виконком сільської
благоустрою території
ради
Драбинівської сільської ради»

Затвердилися
вдруге
на
засіданні сесії
Затвердилися
вдруге
на
засіданні сесії

Встановлено єдиний податок та
застосування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності,
затверджено
положення
про
Порядок справляння єдин. податку.

Затвердилися
вдруге
на
засіданні сесії

Встановлено акцизний податок з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у
розмірі 5 % від вартості реалізації
(з ПДВ).
Встановлена плата за землю
відповідно проведеної нормативної
грошової
оцінки
земель
з
урахуванням
коефіцієнта
індексації.

Раз на
три
роки

Удосконалення механізму
вирішення питань, пов’язаних із
благоустроєм території,
забезпеченням тиші та порядку в
селі

Переглядаєтьс
я щороку на
засіданні сесії
сільської рад

Переглядаєтьс
я щороку на
засіданні сесії
сільської рад

Через рік
після
набрання
чинності

Встановлена ставка транспортного
податку у розмірі 25000 гривень за
автомобіль
вартість,
якого
становить понад 750 розмірів
мін.з/плати, з року випуску якого
минуло не більше 5 років.
Встановлено податок, затверджено
Положення
про
порядок
справляння податку на нерухоме
майно, відмінене від земельної
ділянки (дод.1-6)

2

05.11.2011

Рішення 14 сесії
6 скликання

Про затвердження Правил
утримання собак, котів та диких
тварин у населених пунктах
Драбинівської сільської ради

Виконавчий комітет
сільської ради

Через рік
після набуття
чинності

Раз на
три
роки

Розв’язання проблеми захисту
населення, домашніх та диких
тварин від захворювання на сказ,
забезпечення безпеки людей на
території населених пунктів

3

22.04.2013

Рішення 30 сесії
6 скликання

Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної і соціальної
інфраструктури населених пунктів
Драбинівської сільської ради

Виконком сільської
ради

Не пізніше 2х років після
набрання
чинності

Кожні
три
роки

4

28.01.2014

Рішення 35 сесії
6 скликання

Про методику розрахунку орендної
плати за майно комунальної
власності Драбинівської сільської
ради та про порядок передачі
такого майна в оренду.

Виконком сільської
ради

Через рік
після
набрання
чинності

Раз на
три
роки

Реалізація місцевої політики у
сфері планування і забудови
територій. Комплексний підхід до
рівномірного розвитку
інфраструктури по всій території
сільської ради.
Врегулювання принципів
проведення конкурсу на право
оренди нерухомого майна, що
належить до комунальної власності
територіальної громади, надання
можливості виключення ситуацій,
пов’язаних з розбіжностями в
тлумаченні Порядку з актами
чинного законодавства, створення
прозорої системи прийняття рішень
щодо передачі в оренду майна
переможцям конкурсу.

5.

23.09.2014

Рішення 40 сесії
6 скликання

Про тарифи по наданню послуг з
водопостачання

Виконком сільської
ради

Через рік
після
набрання
чинності

Раз на
три
роки

Надання якісних послуг, здатних
задовольняти потреби споживача у
відповідності до законодавства;
дотримання встановлених стандартів,
нормативів, норм, порядків та правил
по кількості і якості зазначених
комунальних послуг; забезпечення
стабільного функціонування
підприємства - виробника послуг на
умовах самофінансування. Встановлені
тарифи на послуги з централізованого
водопостачання для інших споживачі та
бюджетних установ – 23,40 грн. за 1 м³.
Затверджена норма споживання води на
1 людину в місяць – 4 м³.

6

17.03.2015

Рішення 45 сесії
6 скликання

Про тарифи по наданню послуг з
водопостачання

Виконком сільської
ради

Через рік з
дня набрання
чинності

Один
раз у
три
роки

Надання якісних послуг, здатних
задовольняти потреби споживача у
відповідності

до

законодавства

забезпечення

100%

та

відшкодування

тарифами економічно обґрунтованих
витрат на виробництво послуг. З
01.05.2015 року встановлені тарифи:
для

населення

при

наявності

лічильника – 7,18 за 1 куб. м., ; для
населення при відсутності лічильника
– 28,72 грн. за одну людину в місяць.

7.

23.12.2016

Рішення 14 сесії
7 скликання

Про затвердження ставок
земельного податку на території
Драбинівської сільської ради на
2017 рік.

Виконавчий комітет
сільської ради

Через рік
після
набрання
чинності

Раз на
три
роки

8

23.12.2016

Рішення 14 сесії
7 скликання

Про встановлення плати за землю
на території Драбинівської
сільської ради.

Виконавчий комітет
сільської ради

Через рік
після
набрання
чинності

Раз на
три
роки

Про забезпечення надходжень до
місцевого бюджету коштів від
ставок земельного податку та від
сплати земельного податку за
користування
земельними
ділянками у 2017 році. Позитивним
моментом впровадження даного
регуляторного акту є поповнення
місцевого бюджету за рахунок
ефективного
використання
земельних ділянок.
Рішення розроблено з метою
поповнення
бюджету сільської
ради для виконання програми
соціально-економічного розвитку
територіальної
громади,
ефективного використання земель
комунальної власності. Основними
джерелами
надходжень
є –
податок
на
прибуток
та
земельний податок.
Сільська рада встановлює ставки
плати за землю та пільги щодо
земельного податку. Платниками

податку є власники земельних
ділянок земельних часток (паїв),
землекористувачі. Базою
оподаткування є нормативна
грошова оцінка земельних ділянок
з урахуванням коефіцієнта
індексації, площа земельних
ділянок, нормативну грошову
оцінку яких не проведено.
9

23.12.2016

Рішення 14 сесії
7 скликання

Про встановлення ставки акцизного
податку з реалізованих суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на території
Драбинівської сільської ради.

Виконком сільської
ради

Через рік
після
набрання
чинності

Раз на
три
роки

10

23.12.2016

Рішення 14 сесії
7 скликання

Про встановлення єдиного податку,
застосування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності
на території Драбинівської
сільської ради.

Виконком сільської
ради

Через рік
після
набрання
чинності

Раз на
три
роки

11.

23.12.2016

Рішення 14 сесії
7 скликання

Про встановлення транспортного
податку на території Драбинівської
сільської ради

Виконком сільської
ради

Через рік
після
набрання
чинності

Раз на
три
роки

Встановлено ставку акцизного податку
в розмірі 5 відсотків від вартості
реалізації
(включаючи
ПДВ)
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів та
іншими кінцевими споживачами для їх
особистого
некомерційного
використання незалежно від форми
розрахунків, у тому числі на розлив у
ресторанах, кафе, барах, інших
суб’єктах господарювання на території
сільської ради.
Спрощена система оподаткування,
обліку та звітності – особливий
механізм справляння податків і зборів,
що встановлює заміну сплати окремих
податків і зборів. Юридична особа чи
фізична
особа-підприємець
може
самостійно обрати спрощену систему
оподаткування.
Очікуваними результатами прийняття
даного
рішення
є
збільшення
надходжень до місцевого бюджету по
транспортному податку. Об’єктом
оподаткування є легкові автомобілі, які
використовувались 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 суб’єктом оподаткування.

12

19.02.2016

Рішення 4 сесії
7 скликання

Про встановлення ставок податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, на території
Драбинівської сільської ради

Виконавчий комітет
сільської ради

Через рік
після
набрання
чинності

Раз на
три
роки

Встановлення
податку
на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки. Впровадження
цього регуляторного акта буде
сприяти надходженню додаткових
коштів до сільського бюджету, що
надасть можливість збільшити
видатки
на
утримання
інфраструктури населених пунктів,
покращити рівень закладів освіти,
охорони здоров'я, культури та
інше.
Платниками податку є фізичні та
юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками
об’єктів
житлової
та/або
нежитлової нерухомості. Об’єктом
оподаткування є об’єкт житлової та
нежитлової нерухомості, в тому
числі частка. Базою оподаткування
є загальна площа об’єкта житлової
та нежитлової нерухомості, в тому
числі його часток. Ставки податку
для об’єктів житлової та/або
нежитлової
нерухомості,
що
перебувають у власності фізичних
та
юридичних
осіб,
встановлюються у відсотках до
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування і
визначені в додатках 2-6 даного
рішення.

13

06.02.2017

Рішення 15 сесії
7 скликання

Про затвердження Положення про
механізм справляння та порядок
сплати коштів самооподаткування

Виконавчий комітет
сільської ради

Через рік
після
набрання

Раз на
три
роки

Ставка самооподаткування становить
25 грн на рік для фізичних осіб,
землекористувачів, які зареєстровані та

сільського населення.

14.

20.05.2016

Рішення 6 сесії
7 скликання

1

11.06.2013

02

2

11.06.2013

03

3

11.06.2013

04

4

21.05.2013 р

05

Про затвердження Програми
охорони навколишнього
природного середовища
Драбинівської сільської ради на
2016-2020 роки

проживають на території сільської
ради та 30 грн на рік для фізичних
осіб,
землекористувачів
які
не
зареєстровані на території сільської
ради.
Кошти
самооподаткування
сільського населення
забезпечить
надходження до бюджету сільської
ради та дозволить направити дані
кошти на вирішення питань щодо
благоустрою сіл сільської ради,
проведення оплати поточного ремонту
мережі вуличного освітлення та
комунальних платежів за використання
вуличного освітлення.

чинності

Сесія сільської ради

Крутобалківська сільська рада
Про встановлення збору за
Виконавчий
провадження деяких видів
комітет сільської
підприємницької діяльності
ради.

Про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
який відноситься до місцевих
податків і зборів.
Про встановлення ставок єдиного
податку з 1 липня 2013 року.

Виконавчий
комітет сільської
ради.

«Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру і

Виконавчий
комітет

Виконавчий
комітет
сільської ради.

Через рік з
дня набрання
чинності

Один
раз у
три
роки

Очікуані
результати
щодо
поліпшення екологічної ситуації,
покращення
стану
сільських
земель
шляхом
ліквідації
стихійних звалищ, ліквідація
аварійних,
фаутних
дерев,
сухостою, закупівля та висадка
саджанців дерев, квітів.

-

-

Збір за проводження деяких видів
підприємницької діяльності
встановлено згідно послуг
визначених КМУ. Оприлюднено на
дошці оголошень територіальної
громади.
Встановлено ставки податку.
Оприлюднено на дошці оголошень
територіальної громади.
Встановлено ставку єдиного
податку для суб’єктів
господарювання, які застосовують
спрощену систему оподаткування.
Розмір пайової участі у розви - ток
інфраструктури сіл з ураху ванням

використання коштів пайової участі
у розвитку інженерно-транспортної
і соціальної інфраструктури сіл
Крута Балка, Дудкин Гай, Вільний
Степ».

сільської ради.

5

16.04.2014

05

Про затвердження ставок
земельного податку по населених
пунктах розміщених на території
ради відповідно до проведеної
нормативної грошової оцінки.

Виконавчий
комітет
сільської ради.

6

20.05.2014

06

Про приведення у відповідність
договорів оренди земельних
ділянок

Виконавчий
комітет
сільської ради.

відрахувань –
- 10% кошторисної вартості
будівництва для нежитлових
будівель та споруд;
-5% кошторисної вартості ре –
конструкції, розширення, добу
дови, реставрації ікапітального
ремонту нежитлових будівель і
споруд;
-4% кошторисної вартості бу дівництва для житлових будинків;
-2%кошторисної вартості роз ширення, добудови, реставра -ції та
кап.ремонту житлових будинків.
Затверджено ставки земельного
податку.

Привести у відповідність договора
оренди земельних ділянок,
встановити орендну плату в розмірі
не менше 3 % від нормативногрошової оцінки землі.

Кунцівська сільська рада

1.

10.02.2016
року

б/н рішення 4
сесії сільської
ради сьомого
скликання

Про встановлення
податку на нерухоме
майно,відмінне від земельної
ділянки

Виконком
сільської ради

2016р.

2017 р.

Розмір ставки податку для об’єктів
житлової , нежитлової нерухомості
для юридичних осіб 0,1% від
розміру мінімальної заробітної
плати, розмір ставки податку для
об’єктів житлової нерухомості для
фізичних осіб 0,1% від розміру
мінімальної заробітної плати,
розмір ставки податку для об’єктів
нежитлової нерухомості для
фізичних осіб 0% від розміру

мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 01 січня
податкового року, для житлових
будинків, житлова площа яких
перевищує 120 кв.метрів, для
квартир -60кв.м.

2.

07.12.2015
року

б/н рішення 2
сесії сільської
ради сьомого
скликання

Про встановлення єдиного
податку,застосування спрощеної
системи оподаткування, обліку
та звітності на території
Кунцівської сільської ради

Виконком
сільської ради

2016р.

2017 р.

Ставки податку : 1 група 10% від
розміру мінімальної заробітної
плати , 11 група 20% від розміру
мінімальної заробітної плати

3.

07.12.2015
року

б/н рішення 2
сесії сільської
ради сьомого
скликання

Про встановлення
транспортного податку на
2016 рік

Виконком
сільської ради

2016р.

2017 р.

25000 гривень за кожний легковий
автомобіль, який використовується
до 5 років і має об’єм циліндрів
двигуна понад 3000 куб.см.

4.

13.08.2013
року

б/н рішення 25
сесії сільської
ради шостого
скликання

Про затвердження Порядку
присвоєння тазміни поштових
адрес об’єктам нерухомого
майна, найменування або
перейменування
вулиць на території
Кунцівської сільської ради

Виконком
сільської ради

2016р.

2017р.

Забезпечення
володіння
об’єктами нерухомого майна у
відповідності до логічного та
порядкового їх розташування,
встановлення порядку оформлення
при присвоєнні та зміні адрес
об’єктів
нерухомості,
правовстановлюючих документів
на майно, досягнення відсутності
однакових номерів, прогалин в
нумерації та інше.

5.

07.12.2015
року

б/н рішення 2
сесії сільської
ради шостого
скликання

6.

07.12.2015р
оку

б/н рішення 2
сесії сільської
ради сьомого
скликання

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

Про акцизний податок з
реалізації суб’єктами
господарювання через роздрібну
торгівельну мережу підакцизних
товарів

Виконком
сільської ради

2016р.

2017р.

Ставка податку за земельні
ділянки встановлюється для земель
несільськогосподарського
призначення
у
розмірі
3
відсоткавід
їх
нормативної
грошової
оцінки,
а
для
сільськогосподарських угідь у
розмірі
0,1відсотка
від
їх
нормативної грошової оцінки.
Ставка податку встановлюється у
розмірі 3 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки за
земельні ділянки, які перебувають
у
постійному
користуванні
суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форми
власності освіти державної та
комунальної
форми власності,
підприємства, установи, організації
державної та комунальної форми
власності,
органи
місцевого
самоврядування)

Виконком
сільської ради

2016р.

2017р.

5 відсотків від обсягу
реалізації
суб’єктами
господарювання через роздрібну
торгівельну
мережу
пива,
алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
нафтопродуктів, біодизпалива та
скрапленого газу

7.

10.02.2016
року

б/н рішення 4
сесії сільської
ради сьомого
скликання

Про затвердження ставки
земельного податку за
використання земельних
ділянок у 2016 році

Виконком
сільської ради

2016р.

2017р.

8.

10.02.2016
року

б/н рішення 4
сесії сільської
ради сьомого
скликання

Про виконання вимог Закону
України «Про засудження
комуністичного та націоналсоціалістич-ного ( нацистського)
тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки»

Виконком
сільської ради

2016р.

2017р.

9.

06.04.2016
року

б/н рішення 5
сесії сільської
ради сьомого
скликання

Про затвердження Порядку
виявлення, обліку зберігання та
прийняття до комунальної
власності безхазяйного майна та
відумерлої спадщини на
території Кунцівської сільської
ради

Виконком
сільської ради

2016р.

2017р.

1

02.06.2011

Рішення 5 сесії
6 скликання

Кустолівська сільська рада
Про встановлення ставок збору за
Виконком сільської
провадження деяких видів
ради
підприємницької діяльності

Ставка за 1га ріллі від 9,74
грн до 33,43 грн , ставка за 1 га
житлового фонду від 269,79 грн до
450,38 грн

Село
Кунцеве
вулицю
Леніна перейменовано на вулицю
Центральну, вулицю Радянську на
Клубну. Село Вісичі вулицю
Радянську перейменовано
на
Польову. Село Балівка вулицю
Жовтневу перейменовано на 4-х
братів Балів, вулицю Пролетарську
на
Соснову,
вулицю
Червоноармійську на Миру
Збереження
використання
нерухомого
безхазяйним
спадщиною

та
подальше
рухомого
та
майна,
яке
є
або
відумерлою

Ставка збору за провадження торгівельної
діяльності вт.ч. нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних, малогабарітних і пересувний
автозаправних станціях, заправних пунктах
та діяльності з надання платних послуг
встановлюється з розрахунку на
календарний місяць у відповідному розмірі
від мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 01.01.
календарного року в таких межах від 0,08
до 0,4 розміру мінімальної заробітної

плати.

2

16.04.2013

Рішення 24 сесії
6 скликання

Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі у
розвитку інженерно-транспортної і
соціальної інфраструктури сіл
Кустолове і Малі Солонці

Виконком сільської
ради

Розмір пайової участі у розвитку
інфраструктури сіл Кустолове і
Малі Солонці з урахуванням інших
передбачених законом відрахувань,
становить:
- 10 відсотків загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для
нежитлових будівель та
споруд;
- 5 відсотків загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта для
реконструкції, розширення,
добудови, реставрації і
капітального ремонту
нежитлових приміщень та
споруд;
- 4 відсотки загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для
житлових будинку;
- 2 відсотки загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для
реконструкції, розширення,
добудови, реставрації і
капітального ремонту
житлових будинків.

3

16.07.2014

Рішення 36 сесії
6 скликання

Про встановлення ставок збору

Виконком сільської
ради

Встановити ставку збору на такі
види підприємницької діяльності:
а) торгівельна діяльність у пунктах
продажу товарів – 0,1 розміру
мінімальної заробітної плати;
б) діяльність з надання платних
послуг за переліком визначеним
КМУ = 0,1 розміру мінімальної
заробітної плати.
Затвердити тарифи на комунальні
послуги, а саме:
- для населення -7,18 грн. за
1 куб.м. при наявності
лічильника;
- при відсутності лічильника
– 28,72 грн. за 1куб.м.;
- для бюджетних установ –
23,40 грн. за 1 куб.м.;
- для інших споживачів –
23,40 грн. за 1 куб.м.
Затвердити норму споживання
води на 1 людину в місяць – 4
куб.м.

4

06.10.2014

Рішення 37 сесії
6 скликання

Про встановлення плати за
користування водою

Виконком сільської
ради

5

20.01.2015

Рішення 39 сесії
6 скликання

Про затвердження Положення про
встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінене від
земельної ділянки в межах
Кустолівської сільської ради

Виконком сільської
ради

Для квартир, житлова площа яких не
перевищує 180 кв.м., та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 180 кв. метрів, ставки
податку 0,1% розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 01.01. звітного (податкового) року.

6

20.01.2015

Рішення 39 сесії
6 скликання

Про транспортний податок

Виконком сільської
ради

7

20.01.2015

Рішення 39 сесії
6 скликання

Про встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів.

Виконком сільської
ради

Встановлена ставка транспортного
податку у розмірі 25000 гривень за
автомобіль, об’єм циліндрів
двигуна понад 3000 куб.см.
Встановлено акцизний податок з
реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у

розмірі 5 % від вартості реалізації
(з ПДВ).

8

20.01.2015

Рішення 39 сесії
6 скликання

Про затвердження ставок єдиного
податку для фізичних осібпідприємців, які здійснюють
господарську діяльність, залежно
від виду господарської діяльності

Виконком сільської
ради

Фіксовані ставки єдиного податку
встановлюються з розрахунку на
календарний місяць: І група – 10%
розміру мінімальної заробітн. плати;
ІІ група – 20% розміру мінімальної
заробітної плати.
Ставки земельного податку з
урахування коефіцієнта індексації
1.249 на території сради
с.Кустолове - ріллі – 34,87 грн./га,
житлова забудова – 237,26 грн/га;
сМалі Солонці - рілля – 33,12 грн/га,
житлова забудова – 239,02 грн/га;
землі для городництва - 558,30 грн/га
Не передбачені в сільському бюджеті
кошти на проведення громадських
робіт.

9

17.12.2015

Рішення 2 сесії
7 скликання

Про затвердження ставок
земельного податку на території
Кустолівської сільської ради

Виконком сільської
ради

10

26.01.2016

Рішення
виконкому

Про затвердження Програми
зайнятості на 2016 рік

Виконком сільської
ради

1

19.08.2014

2

28.01.2015

«Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки»

Сільська рада

Встановлено ставки податку на нерухоме
майно, відмінене від від земельної ділянки,
а саме:
- для об’єктів житлової нерухомості (крім
тих, що відповідні до Положення не є
об’єктами оподаткування) на 2015 рік для
фізичних та юридичних осіб -2% від
розміру мінімальної заробітної плати
станом на 01 січня календарного року.

3

28.01.2015

Про встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів.

Сільська рада

Ставка акцизного податку
встановлюється у відсотках від
вартості підакцизних товарів (із
податком на додану вартість) у розмірі
5%

Клюсівська сільська рада
Про затвердження туристичного
Сільська рада
збору на 2015 рік по Клюсівській
сільській раді.

Затверджено туристичний збір у
розмірі одного відсотка до бази справляння туристичного збору, визначеної
п. 268.4 Податкового кодексу

4

28.01.2015

Про запровадження транспортного
податку

Сільська рада

5

01.07.2015

Про затвердження ставок
земельного податку на 2016 рік по
Клюсівській сільській раді

Сільська рада

1

10.02.2016

Рішення 3 сесії
7 скликання

2

15.12.2015

Рішення 2 сесії
7 скликання

3

15.12.2015

Рішення 2 сесії
7 скликання

Про встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на території
Лівенської сільської ради

4

15.12.2015

Рішення 2 сесії
7 скликання

Про встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб

Лівенська сільська рада
Виконком сільської
Про затвердження Положення про
ради
податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, для
об’єктів житлової нерухомості та
для об’єктів нежитлової
нерухомості на 2016 рік та
встановлення ставок податку
Виконком сільської
Про затвердження ставки
ради
земельного податку на 2016 рік.

Ставка податку встановлюється з
рахунку 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.
Затвердити ставки земельного податку
згідно з середніми показниками
грошової оцінки, а свме: - житловий
фонд – 227,32 грн. за 1 га (з
урахуванням коефіцієнта індексації
3,997); - рілля – 15,98 грн. за 1 га (з
урахуванням коефіцієнта індексації
1,756).
Переглядається на сесії
сільської ради
щорічно

Ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки

Переглядається на сесії
сільської ради
щорічно

Затверджено ставки земельного
податку по населеному пункту
відповідно до к-сті населення в
таких розмірах:
с. Лівенське -2грн. 80 коп. за 1м2

Виконком сільської
ради

Переглядається на сесії
сільської ради
щорічно

Затверджено ставки акцизного
збору

Виконком сільської
ради

Переглядається на сесії
сільської ради
щорічно

Затвердження ставок єдиного
податку для ФОП

5

09.06.2015

Рішення 33 сесії
6 скликання

Про затвердження Положення про
порядок надання одноразової
(матеріальної) допомоги громадянам, які опинилися у скрутній
життєвій ситуації і проживають на
території с.Ливенське

Виконком сільської
ради

6.

25.03.2016
року

Рішення 4 сесії
7 скликання

Про затвердження Програми
зайнятості населення Лівенської
сільської ради на 2016 рік

Виконком сільської
ради,
Новосанжарський
цент зайнятості
населення

1

23.12.2010

6-2/10

2

23.12.2010

8-2/10

3

23.12.2010

9-2/10

4

29.06.2011

31-5/11

Лелюхівська сільська рада
Рішення другої сесії сільської ради
Лелюхівська
шостого
скликання
«Про
сільська рада
затвердження Правил благоустрою,
дотримання
тиші,
громадського
порядку в населених пунктах
Лелюхівської сільської ради»
Рішення другої сесії сільської ради
Лелюхівська
шостого
скликання
«Про
сільська рада
затвердження Правил благоустрою,
дотримання тиші, громадського
порядку в населених пунктах
Лелюхівської сільської ради»
Рішення другої сесії сільської ради
Лелюхівська
шостого скликання «Про затвердження
сільська рада
Правил добросусідських відносин»
Про затвердження Положення про
Лелюхівська
загальні
збори
громадян
сіл
сільська рада
Лелюхівка
та
Забрідки
Лелюхівської
територіальної
громади

Дане Положення встановлює
правові й організаційні основи
надання одноразової (матеріальної)
допомоги

Переглядається на сесії
сільської ради
щорічно

Створити на території сільської
ради для благоустрою населених
пунктів – 6 тимчасових місць та
виділити із сільського бюджету на
виконання Програми 6,0 тис.грн.
Затвердження Правил
благоустрою, дотримання тиші,
громадського порядку в населених
пунктах Лелюхівської сільської
ради
Затвердження Правил
благоустрою, дотримання тиші,
громадського порядку в населених
пунктах Лелюхівської сільської
ради
Затвердження Правил
добросусідських відносин
Затвердження Положення про
загальні збори громадян сіл
Лелюхівка та Забрідки
Лелюхівської територіальної
громади

5

Про затвердження тарифів на
перевезення твердих побутових
відходів
для
населення
с.
Лелюхівка по Новосанжарському
селищному комбінату комунальних
підприємств
Про затвердження тарифів на
перевезення
твердих
побутових
відходів для населення с. Забрідки по
Новосанжарському
селищному
комбінату комунальних підприємств
Рішення двадцять третьої сесії
шостого
скликання
«Про
затвердження
положення
про
механізм справляння та порядок
сплати коштів самооподаткування
сільського населення»
Рішення двадцять шостої сесії
шостого
скликання
«Про
затвердження Порядку присвоєння
та зміни поштових адрес об’єктам
нерухомого майна на території
Лелюхівської сільської ради»

Лелюхівська
сільська рада

Лелюхівська
сільська
рада

Затвердження ставок єдиного
податку для ФОП (5% від мін. з/п 1
групи та 20%платників податку для
2 групи

2-27/13

Рішення двадцять сьомої сесії шостого
скликання «Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі у
розвитку інженерно-транспортної і
соціальної
інфраструктури
Лелюхівської сільської ради»

Лелюхівська
сільська рада

Програма зайнятості сільської ради
на 2013 рік ( створення нових
робочих місць в кількості 15 )

17.09.2013

32-29/13

Лелюхівська
сільська рада

Затвердження розміру плати
батьків за відвідування дитиною
ДНК (30% від вартості дитино дня)

28.01.2014

10-34/14

Рішення тридцять другої сесії
шостого
скликання
«Про
затвердження гербів с. Лелюхівка
та с. Забрідки Новосанжарського
району Полтавської області
«Про
затвердження
Порядкупроведення конкурсу на
правооренди
комунального
майнаЛелюхівської територіальної

Лелюхівська
сільська рада

Затвердження Порядкупроведення
конкурсу
на
правооренди
комунального майнаЛелюхівської
територіальної громади, Методики

29.03.2012

14-14/12

15.06.2012

9-16/12

07.02.2013

5-23/13

8

17.06.2013

6-26/13

9

26.07.2013

10

11

6

7

Лелюхівська
сільська рада

Лелюхівська
сільська рада

Затвердження тарифів на
перевезення твердих побутових
відходів для населення с.
Лелюхівка по Новосанжарському
селищному комбінату комунальних
підприємств
Затвердження тарифів на
перевезення твердих побутових
відходів для населення с. Забрідки по
Новосанжарському селищному
комбінату комунальних підприємств
Затвердження положення про
механізм справляння та порядок
сплати коштів самооподаткування
сільського населення

12

11.04.2014

6-35/14

13

09.07.2014

7-38/14

14

09.07.2014

8-38/14

15

23.01.2015

15-43/15

16

23.01.2015

15-43/15

громади,
Методики
розрахунку,ставок
орендної
плати,форми
договору
орендикомунального майна»
Рішення тридцять п’ятої сесії
Лелюхівської
сільської
ради
шостого
скликання
«Про
затвердження
Статуту
Лелюхівської
територіальної
громади»
Рішення тридцять восьмої сесії
Лелюхівської сільської ради шостого
скликання
«Про
затвердження
Положення про порядок та умови
приватизації об’єктів комунальної
власності Лелюхівської територіальної
громади»
Про затвердження Положення про
проведення конкурсу на написання
проекту
Гімну
Лелюхівської
територіальної громади.
Про передачу клубного закладу –
Лелюхівського сільського будинку
культури, як структурного підрозділу
Лелюхівської
сільської
ради,
з
комунальної власності Лелюхівської
сільської ради до спільної власності
територіальних громад сіл, селища
району з фінансуванням за рахунок
коштів районного бюджету
Про
передачу
дошкільного
навчального закладу – Лелюхівського
ДНЗ «Колосок», як відокремленого
структурного підрозділу Лелюхівської
сільської ради, з комунальної власності
Лелюхівської сільської ради до
спільної
власністі
територіальних
громад
сіл,
селища
району з
фінансуванням за рахунок коштів
районного бюджету

розрахунку,ставок
орендної
плати,форми
договору
орендикомунального майна.
Переглядаєт
ься на сесії
сільської
ради
щорічно
Переглядаєт
ься на сесії
сільської
ради
щорічно

Ставки єдиного податку для
суб'єктів малого підприємництва фізичних осіб для 1-ї групи
платників єдиного податку - 10%
розміру мінімальної заробітної
плати (Додаток №1)
Затверджено ставки земельного
податку по населених пунктах

Лелюхівська сільська
рада

Проведення конкурсу на написання
проекту Гімну Лелюхівської
територіальної громади.

Лелюхівська сільська
рада

Рішення розроблено з метою передачі
клубного закладу – Лелюхівського
сільського будинку культури, як
структурного підрозділу Лелюхівської
сільської ради, з комунальної власності
Лелюхівської сільської ради до
спільної власності територіальних
громад сіл, селища району з
фінансуванням за рахунок коштів
районного бюджету
Рішення розроблено з метою передачі
дошкільного навчального закладу –
Лелюхівського ДНЗ «Колосок», як
відокремленого структурного підрозділу Лелюхівської сільської ради, з
комунальної власності Лелюхівської
сільської ради до спільної власністі
територіальних громад сіл, селища
району з фінансуванням за рахунок
коштів районного бюджету

Лелюхівська сільська
рада

17

26.03.2015

3-44/15

Про
створення
сільського
підприємства

Лелюхівського
комунального

Лелюхівська сільська
рада

18

23.04.2015

3-45/15

Лелюхівська сільська
рада

19

23.04.2015

7-45/15

Про
затвердження
протокольних
рішень загальних зборів жителів с.
Лелюхівка та с. Забрідки стосовно
громадського обговорення питання
об’єднання територіальних громад
відповідно до Закону України «Про
добровільне
об’єднання
територіальних громад»
Про розгляд звернення директора
Лелюхівського
сільського
комунального
підприємства
щодо
встановлення
тарифів
на
водопостачання
на
території
Лелюхівської сільської ради (проект
рішення)

20

25.05.2015

2-46/15

Про затвердження тарифів на
водокористування на території
Лелюхівської сільської ради

Лелюхівська сільська
рада

21

25.05.2015

4-46/15

Про
затвердження
поточних
індивідуальних
технологічних
нормативів використання питної
води

Лелюхівська сільська
рада

22

14.08.2015

2-48/15

Про Програму та Положення про
надання
одноразової
грошової матеріальної допомоги жит
елям Лелюхівської сільської ради заїх
особистими зверненнями до органу
місцевогосамоврядування

Лелюхівська сільська
рада

23

11.12.2015

1-2/15

Про
Регламент
Лелюхівської
сільської ради сьомого скликання

24

11.12.2015

5-2/15

25

11.12.2015

5-2/15

Про встановлення туристичного збору
на території Лелюхівської сільської
ради
Про встановлення туристичного збору
на території Лелюхівської сільської
ради

Лелюхівська сільська
рада
Лелюхівська сільська
рада

Лелюхівська сільська
рада

Лелюхівська сільська
рада

Рішення розроблено з метою

створення Лелюхівського сільського комунального підприємства

26

11.12.2015

6-2/15

Про встановлення транспортного
податку натериторії Лелюхівської
сільської ради

Лелюхівська сільська
рада

27

11.12.2015

7-2/15

Про встановлення ставки акцизного
податкуз реалізованих суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних
товарів
на території Лелюхівської сільської
ради

Лелюхівська сільська
рада

Встановлено ставку акцизного податку в
розмірі 5 відсотків від вартості реалізації
(включаючи ПДВ) суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів та іншими кінцевими
споживачами для їх особистого
некомерційного використання незалежно
від форми розрахунків, у тому числі на
розлив у ресторанах, кафе, барах, інших
суб’єктах господарювання на території
сільської ради.

28

11.12.2015

8-2/15

Про встановлення платиза землюна
території Лелюхівської сільської
ради

Лелюхівська сільська
рада

Рішення розроблено з метою
поповнення бюджету сільської ради
для виконання програми соціальноекономічного розвитку
територіальної громади, ефективного
використання земель комунальної
власності.

29

11.12.2015

9-2/15

Про
встановлення
податку
нанерухоме майно, відмінне від
земельноїділянки, на території
Лелюхівської сільської ради

Лелюхівська сільська
рада

Затвердження ставок податку на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

30

11.12.2015

18-2/15

Лелюхівська сільська
рада

31

11.12.2015

19-2/15

Про продовження терміну дії договору
оренди
комунального
майна
Лелюхівської сільської ради з відділом
освіти
Новосанжарської
райдержадміністрації
Про продовження терміну дії договору
оренди
комунального
майна
Лелюхівської сільської ради з сектором
культури та туризму Новосанжарської
райдержадміністрації

Лелюхівська сільська
рада

Малоперещепинська сільська рада

Переглядаєть
ся на сесії
сільської
ради щорічно

-для легкових автомобілів з
об”ємом двигуна понад 3000
куб.см.,який використовується до 5
років транспортний податок
становить 25 000 грн.

1

25.10.2016.

15-та сесія
сьомого
скликання

Про встановлення розміру ставок виконком
єдиного податку для фізичних осібпідприємців,
які
здійснюють
підприємницьку
діяльність
по
групах господарської діяльностіна
території
Малоперещепинської
сільської ради 2016 рік

Затвердження ставок єдиного
податку для ФОП ( 10% від мін.з/п
для платників податку 1 групи та
20% для платників податку 2 гр.)

2

25.10.2016

15-та сесія
сьомого
скликання

виконком

Встановлення ставки акцизного
податку (5% від вартості
підакцизних товарів)

3

25.10.2016

15-та сесія
сьомого
скликання

Про встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на території
Малоперещепинської сільської ради
Про
встановлення
ставки
транспортного податку на території

виконком

Встановлення ставки транспортного податку (на легкові
автомобілі, які використовувалися
до 5 р., та середньо ринкова
вартість яких становить понад 750
розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року,з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25 000 гривень за кожен
легковий автомобіль)

Про встановлення податку на виконком
майно в частині плати за землю на
території
Малоперещепинської
сільської ради
Про
затвердження
ставок виконком
земельного податку на території
Малоперещепинської
сільської
ради.

Затвердження Положення про плату за
землю на території сільської ради.

Про встановлення ставки податку виконком
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території
сільської ради.

Затвердження ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
для фізичних осіб: житлові

4

08.12.2016

17-та сесія
сьомого
скликання

5

08.11.2016

16-та сесія
сьомого
скликання

6

25.10.2016

15-та сесія
сьомого
скликання

Малоперещепинської
ради на 2017 рік.

сільської

Затверджено розмір ставок земельного
податку відповідно до грошової оцінки
населених пунктів (за 0,01га)
М.Перещепина
3,20грн. 0,14грн.
Пристанційне
3,33грн. 0,19грн.
Велике Болото
2,47грн. 0,31грн.
Кустолово Перше 1,30 грн. 0,32грн.
Маньківка
1,71грн. 0,07 грн.

об’єкти (0% - для
квартири/квартир, загальна площа
яких перевищує 60 кв.метрів, або
житлового будинку/будинків,
загальна площа яких не перевищує
120 кв.метрів, які знаходяться на
території Малоперещепинської
сільської ради; нежитлові об’єкти
(0% - будівлі готельні, будівлі
офісні, будівлі торговельні, гаражі,
будівлі промислові та склади,
господарські (присадибні) будівлі,
інші будівлі);
для юридичних осіб: житлові
об’єкти (0% - для квартир, загальна
площа яких перевищує 200
кв.метрів, та житлових будинків,
загальна площа яких перевищує
400 кв. метрів); нежитлові об’єкти
(0% - будівлі готельні, будівлі
офісні, будівлі торговельні, гаражі,
будівлі промислові та склади, інші
будівлі)
1

12.12.2016

б/н рішення 12
сесії сільської
ради сьомого
скликання

2

12.12.2016

б/н рішення 12
сесії сільської
ради сьомого
скликання

Малокобелячківська сільська рада
Про встановлення
Виконком сільської 2016
податку на нерухоме майно ,
ради
відмінне від земельної ділянки

2017.

1% від розміру мінімальної заробітної
плати , встановленої законом на 01
січня податкового року для житлових
будинків , житлова площа яких не
перевищує 500 кв.метрів
2,7% від розміру мінімальної
заробітної плати , встановленої
законом на 01 січня податкового року
для житлових будинків , житлова
площа яких перевищує 500 кв.метрів

Про затвердження ставок
земельного податку на 2017 рік

2017

Затвердитиставки земельного
податку на 2017 рік згідно
нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів сільської
ради: с.Малий Кобелячок – 273 грн.

Виконком сільської
ради

2016

за 1 га житлової забудови, 31 грн/га
ріллі, 26 грн/багаторічних
насаджень, 11 грн/сіножатей;
с.Горобці – 241 грн. за 1 га
житлової забудови, 31 грн/га ріллі,
26 грн/багаторічних насаджень, 11
грн/сіножатей; с.Лахни – 159 грн.
зп 1 га житлової забудови, 31
грн/га ріллі, 26 грн/багаторічних
насаджень, 11 грн/сіножатей;
с.Олійники – 155 за 1 га житлової
забудови, 31 грн/га ріллі, 26
грн/багаторічних насаджень, 11
грн/сіножатей; с.Ємцева Долина –
169 грн. за 1 га житлової забудови,
31 грн/га ріллі, 26 грн/
багаторічних насаджень, 11
грн/сіножатей.
Ставка податку на календарний рік
у розмірі 25000 грн на кожен
автомобіль, який використовується
до 5 років і має об’єм двигуна
циліндра понад 3000 куб.см.
Ставки податку у межах від 10% до
20% розміру мінімальної заробітної
плати.

3.

12.12.2016

б/н рішення 12
сесії сільської
ради сьомого
скликання

Про встановлення транспортного
податку

Виконком сільської
ради

2016

2017

4.

12.12.2016

Про встановлення ставок єдиного
податку

Виконком сільської
ради

2016

2017

5

12.12.2016

б/н рішення 12
сесії сільської
ради сьомого
скликання
б/н рішення 12
сесії сільської
ради сьомого
скликання

Про встановлення податку на
майно в частині плати за землю на
2017 рік.

Виконком сільської
ради

2016

2017

Ставка податку від нормативної
грошової оцінки: для ріллі та пасовищ
– 0.1%, для багаторічних насаджень –
0,3%, житлофонд – 0,03%. Ставка за 1
га ріллі 26,0 грн, ставка за 1 га
житлового фонду від 108,00 до 191,00
грн.

6

12.12.2016

б/н рішення 12
сесії сільської
ради сьомого
скликання

Про встановлення ставок акцизного
Виконком сільської
податку з реалізованих суб’єктами
ради
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Маячківська сільська рада

2016

2017

Ставка податку у розмірі 5% від
вартості реалізації

1

21.01.2015

47 сесія
сільської ради 6
скликання

Про встановлення ставок податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки в межах
населених пунктів Маячківської
сільської ради.
Про встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на території
Маячківської сільської ради.

Виконком сільської
ради

2

21.01.2015

47 сесія
сільської ради 6
скликання

3

21.01.2015

47 сесія
сільської ради 6
скликання

Про затвердження Положення про
порядок справляння плати за землю
на території Маячківської сільської
ради, про встановлення ставок
земельного податку

Виконком сільської
ради

Переглядаєт
ься на сесії
сільської
ради
щорічно

4

23.02.2015

48 сесія
сільської ради
шостого
скликання

Про затвердження Програми
зайнятості населення Маячківської
сільської ради на 2015рік.

Виконком сільської
ради і
Новосанжарський
центр зайнятості
населення

Переглядаєт
ься на сесії
сільської
ради
щорічно

1

07.02.2011р.

№1

2

06.10.2011 р.

№ 2

Виконком сільської
ради

Встановлення ставок єдиного податку
для суб’єктів малого підприємництвафізичних осіб для І групи платників
єдиного податку у межах від 10 %
розміру мінімальної заробітної плати

Переглядаєт
ься на сесії
сільської
ради
щорічно
Переглядаєт
ься на сесії
сільської
ради
щорічно

Ставки єдиного податку для
суб'єктів малого підприємництва фізичних осіб для II-ї групи
платників єдиного податку у межах
від 10 % до 20 % розміру
мінімальної заробітної плати
Затверджено ставки земельного
податку по населених пунктах
відповідно до к-сті населення в
таких розмірах:
с. Маячка-23,71 грн. за 1га ріллі
с.Губарівка – 33,19 грн. за 1 га ріллі
с .Рекунівка- 31,78 грн. за 1 га ріллі
Створити на території сільської
ради для благоустрою населених
пунктів -2 тимчасових робочих
місця та виділити із сільського
бюджету на виконання Програми
5,0 тис.грн,.

Нехворощанська сільська рада
Про встановлення батьківської
Нехворощанська
плати в Нехворощанському
сільська рада
дошкільному закладі

Про затвердження тарифів на Нехворощанська
централізоване водопостачання для сільська рада
населення та інших споживачів по
ДП «Добробут» Нехворощанського
СК

Затвердити з 01.09.2011 року
батьківську плату в
Нехворощанському дошкільному
навчальному закладі за одну дитину в
один день – 5 грн.00 коп. для
різновікових груп ( садова, ясельна,
шестирічки) та 4,00 гривні в день за
одну дитину для прогулянкової групи.

01.02.20
13 року

Затвердити тарифи на послуги
водопостачання :
обладнаних
ваннами, - 22,50 грн. з однієї особи
на місяць;
без наявності ванн, 15,0 грн. з

3

07.06.2012 р.

№ 1

Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

Нехворощанська
сільська рада

4

07.06.2012 р.

№2

Про встановлення збору за
провадження
деяких видів підприємницької
діяльності

Нехворощанська
сільська рада

однієї особи на місяць;
дворових колонок, - 10, 0 грн. з
однієї особи на місяць; вуличних
колонок, - 7,50 грн. з однієї особи
на місяць.
за 1 кв. метр житлової площі
об’єкта житлової нерухомості:
· для квартир, ж. п. не перевищує
240 кв. м, та ж. буд., ж. п. яких не
перевищує 500 кв. м, -1 відсоток
розміру мінімальної з/п,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року;
· для квартир, ж. п. яких
перевищує 240 кв. м, та ж/б, ж.п.
яких перевищує 500 кв. метрів,
ставка податку становить 2,7
відсотка розміру мінімальної з/п,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року.
від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної
заробітної плати, визначеному з
урахуванням місцезнаходження
пункту продажу товарів

Новосанжарська селищна рада
1

19.06.2012р.

2

Про
затвердження
Правил
благоустрою території селища Нові
Санжари

Стрельцова С.П.
Олянич В.Г.

Регулювання відносин у сфері
благоустрою, виконання вимог про
дотримання порядку, чистоти в нас.
пункті

2

19.06.2012р.

09.07.2012р.

10

Про затвердження правил розміщення
зовнішньої реклами в селищі Нові
Санжари,
Порядку
надання
розповсюджувачам зовнішньої реклами
у тимчасове користування місць, що
перебувають в комунальній власності,
для
розміщення
спеціальних
конструкцій або розташування реклами
на конструкціях комунальної власності
селища Нові Санжари, Типового
договору про тимчасове користування
місцем для розташування рекламного
засобу.

Про встановлення ставок орендної
плати за земельні ділянки на
території Новосанжарської
селищної ради

3

Стрельцова С.П.
Самойленко І.І.

Самойленко І.І.

3

4

09.07.2012р.

2

06.11.2012р.

7

6

06.11.2012р.

9

7

09.07.2013

7

5

Про
затвердження
Методики
розрахунку і порядку використання
плати за оренду комунального
майна
Про встановлення мінімальної
вартості місячної оренди одного
квадратного метра загальної площі
нерухомого майна, що надається в
оренду в смт. Нові Санжари
Про затвердження Правил з питань
додержання тиші в громадських
місцях селища Нові Санжари
По
затвердження
Порядку
присвоєння та
зміни поштових
адрес об’єктам нерухомого майна

Регулювання
відносин,
які
виникають в процесі виробництва,
розповсюдження реклами, порядку
надання дозволів на розм.. рекл.
Розмір платежу за корист. місцями
розміщ рекл.: 1м2-10грн.-щити,
тел.. екрани, електр. табло, тумба,
транспаранти,
7,5грн.- щит на
тимч. споруді, виносна тимч.
констр., об»яви-1грн., афіші- 2грн.
Об»єкти роздр. Торг.та гром.харч.
( без алк. напоїв) – 5% норм. грош.
оцінки землі, Об»єкти торг.та гром.
харч.( з алк. Напоями) пл.. до
100кв.м.- 8%, пл.. понад 100кв.м. –
6%, аптеки, торг. нафтопрод.-8%,
торг. хлібом-5%, буд. кредитних
уст.-12%, дозвілля, офіси, адм.
приміщ-8%, об»єкти побут. обсл.,
ремонт трансп. зас.-5%

Олянич В.Г.
Стрельцова С.П.

Майн. комплекси підпр. ком. госп.,
побут. обслуг. -8%, ін.. об»єкти 10% залишк. варт. осн. зас.

Олянич В.Г.

1м2-10грн. в місяць-для некомерц.
діяльн., 20грн.-для виробн.. діяльн.,
30грн.- для комерц. Діяльності

Стрельцова С.П.
Олянич В.Г.
Стрельцова С.П.

Регулювання відносин у сфері
дотримання законодавства щодо
додержання тиші.
Впорядкування нумерації об’єктів
нерухомого майна, створення умов
володіння, користування та

8

9

10

23.06.2014

29.01.2015

29.01.2015

5

1

2

на
території
Новосанжарської
селищної ради
Про затвердження Положення про
самоврядний
контроль
за
використанням та охороною земель
в селищі Нові Санжари.
Про встановлення ставки податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території
селища Нові Санжари
Про встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на території
Новосанжарської селищної ради

розпорядження цими об’єктами

Стрельцова С.П.

Регулювання відносин у сфері
самоврядного контролю за
використанням та охороною земель
на території селища.

Стрельцова С.П.

З 01.01.2015. для квартир ж.пл яких не
перевищує 240кв.м. та житл. Буд.,
ж.пл. яких не перевищує 500кв.м. – 1%
Для квартир, ж.пл. яких перевищує
240кв.м., житл. Буд. Ж.пл. яких
перевищує 500кв.м. – 2,7% мін. з/пл

Стрельцова С.П.

Встановлено акцизний податок з
реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у
розмірі 5 % від вартості реалізації
(з ПДВ).
Встановлена ставка транспортного
податку у розмірі 25000 гривень за
автомобіль, об’єм циліндрів
двигуна понад 3000 куб.см.

Стрельцова С.П.
11

29.01.2015

3

Про затвердження ставок
земельного податку на 2015 рік.

12
29.01.2015

1

Про транспортний податок

23.12.2016

4

Стрельцова С.П.

Писарівська сільська рада
10сесія сільської Про встановлення
податку на постійна
комісія
ради
сьомого нерухоме майно, відмінне від сільської ради з
скликання
земельної ділянки.
питань
соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

Коефіцієнт індексації – 3,997

Один
раз на
рік

Ставка податку для об´єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб,
встановлюється у розмірі 0,1 відсотка
до 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 та
юридичних осіб, встановлюється у
розмірі 0,01 відсотка до розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування

2

24.12.2016

3

23.12.2016

10
сесія Про встановлення ставки акцизного
сільської ради податку з реалізації суб’єктами
сьомого
господарювання роздрібної торгівлі
скликання
підакцизних товарів на території
Писарівської сільської ради.
10
сесія Про встановлення транспортного
сільської ради податку.
сьомого
скликання

4

23.12.2016

10
сесія
сільської ради
сьомого
скликання

Про встановлення
податку.

5

23.12.2016.

10 сесія
сільської ради
сьомого
скликання

Про

затвердження

земельного податку

постійна
комісія
сільської ради з питань
соціально-економічного
розвитку,
бюджету і фінансів

5
відсотків
від
вартості
Один
раз на підакцизних товарів ( з податком
на додану вартість)
рік

постійна
комісія
сільської ради з питань
соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

Об’єктом оподаткування є легкові
Один
раз на автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років
рік

єдиного постійна
комісія
сільської ради з
питань
соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

ставок постійна комісія

сільської ради з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

(включно) та середньо ринкова
вартість яких становить понад 750
розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року;
Ставка податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25 000 гривень за кожен
легковий
автомобіль,
що
є
об’єктом оподаткування
Ставки
єдиного
податку
Один
встановлюються
у
відсотках
раз на
(фіксовані ставки) до розміру
рік
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року. Перша
група платників – 10 відсотків,
друга – 20 відсотків
Один раз за 1 м2 з урахуванням коефіцієнта
на рік
індексації:
Землі житлової забудови 0,0240
грн.
Землі с/г призначення, рілля 0,00737
грн.

Про встановлення місцевих
податків і зборів на території
Писарівської сільської ради на 2017
рік.

постійна комісія
сільської ради з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету і
фінансів

Один раз
на рік

Встановлено на території сільської
ради на 2017 рік податки і збори: податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки; - земельний
податок; - транспортний податок; єдиний податок; акцизний податок з
роздрібної
реалізації
підакцизних
товарів.

6

23.12.2016

10 сесія
сільської ради
сьомого
скликання

1

21.19.2016

11 сесія сьомого
скликання

2

21.09.2016

11 сесія сьомого
скликання

Про затвердження ставок єдиного
податку

Виконком

3

21.09.2016

11 сесія сьомого
скликання

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

Виконком

4

21.09.2016

11 сесія сьомого
скликання

Про затвердження ставок
земельного податку

Виконком

На земельні ділянки для
будівництва і обслуговування
жилого будинку – 0,03%, для
ведення ОСГ – 0,15%

5

21.09.2016

11 сесія сьомого
скликання

Про транспортний податок

Виконком

6

21.09.2016

11 сесія сьомого
скликання

Про встановлення податку на
майно в частині плати за землю

Виконком

Ставка податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25 000 гривень за кожен
легковий автомобіль, що є об’єктом
оподаткування
Ставка земельного податку за земельні
ділянки, нормативну грошову оцінку

Пологівська сільська рада
Про встановлення ставки акцизного Виконком
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів

Встановити з 01.01.2017 року ставку
акцизного податку з реалізації
суб»єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних
товарів – алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну,
нафтопродуктів та скрапленого газу - в
розмірі 5 відсотків від вартості
підакцизних товарів
Затвердження ставок єдиного податку
для ФОП (10% від мін. з/п для
платників податку 1 групи та 20% для
платників податку 2 групи)
Затвердження ставок податку на 1
кв.м. бази спадкування з 01.01.2017
року-для об’єктів житлової та
нежитлової нерухомості, що
перебувають увласності фізичних та
юридичних осіб – у розмірі 1% від
мінімальної зарплати

7.

01.03.2016

П’ята сесія
сьомого
скликання

1

30.01.2013

18 сесія 6
скликання

Про затвердження Програми
Виконком
зайнятості населення сільської ради
на 2016 рік
Попівська сільська рада
Постійна комісія з питань
Про встановлення ставок орендної
земельних ресурсів та
плати за земельні ділянки
раціонального природокомунальної власності.
користування
Постійна комісія з питань
соціально-економічного
розвитку сільської ради,
бюджету, фінансів,
соціального захисту,
материнства і дитинства
та охорони здоров’я

2

20.06.2013

20 сесія 6
скликання

Про затвердження Правил
благоустрою на території
Попівської сільської ради.

3

20.06.2013

20 сесія 6
скликання

Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі
у розвитку інженерно-транспортної
і соціальної інфраструктури сіл
Попове та Бечеве.

Постійна комісія з
питань депутатської
діяльності, етики,
дотримання
законності і захисту
прав громадян,
освіти, культури,
молоді та спорту.
Попівська сільська
рада

яких проведено (незалежно від
місцезнаходження)
Затверджено заходи із підвищення
зайнятості на території сільської ради

Переглядаєт
ься кожен
рік на
засіданні
сесії
сільської
ради

Затвердити ставки орендної плати : в
розмірі 0,5% від нормативної грошової
оцінки населених пунктів сільської
ради з урахуванням локальних
коефіцієнтів на місцеположення
земельної ділянки;
В розмірі 3% від нормативної грошової
оцінки населених пунктів сільської
ради з урахуванням локальних
коефіцієнтів

Переглядаєт
ься на
засіданні
сесії
сільської
ради

Розроблено і затверджено правила
благоустрою.

Переглядаєт
ься на
засіданні
сесії
сільської
ради

Залучення пайових внесків
Розмір пайової участі у розви ток
інфраструктури сіл з ураху ванням
відрахувань –
- 10% кошторисної вартості
будівництва для нежитлових
будівель та споруд;
-5% кошторисної вартості реконструкції, розширення, добудови,
реставрації ікапітального ремонту
нежитлових будівель і споруд;
-4% кошторисної вартості будівництва для житлових будинків;
-2%кошторисної вартості роз ширення, добудови, реставрації та

кап.ремонту житлових будинків.
Розроблення та затвердження
Правил утримання домашніх
тварин на території Попівської
сільської ради

4

30.05.2015

24 сесія 6
скликання

Про затвердження Правил
утримання домашніх тварин на
території Попівської сільської ради

Постійна комісія з
питань депутатської
діяльності, етики,
дотримання
законності і захисту
прав громадян,
освіти, культури,
молоді та спорту.

Переглядаєт
ься на
засіданні
сесії
сільської
ради

5

17.01.2015

27 сесія 6
скликання

Про затвердження податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки. Затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки.

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку сільської
ради, бюджету,
фінансів,
соціального захисту,
материнства і
дитинства та
охорони здоров’я

Переглядаєть
ся кожен рік
на засіданні
сесії
сільської
ради

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки-це місцевий
податок, що сплачується платниками
за об’єкти житлової нерухомості і
зараховується до місцевого бюджету.
Об’єкти житлової нерухомості –
будівлі, віднесені відповідно до
законодавства до житлового фонду,
дачні та садові будинки. Об’єкти
житлової нерухомості поділяються на
такі типи: житловий будинок;
житловий будинок садибного типу;
прибудова до житлового будинку;
квартира; садовий будинок; дачний
будинок.

6

17.01.2015

27 сесія 6
скликання

Про встановлення транспортного
податку

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
сільської ради,
бюджету, фінансів,
соціального захисту,
материнства і
дитинства та охорони
здоров’я

Переглядаєть
ся на
засіданні
сесії
сільської
ради

Об’єкт ом оподаткування є легкові
автомобілі, які використовуються
до 5 років і мають об’єм двигуна
понад 3000 куб.см.

7

17.01.2015

27 сесія 6
скликання

Про встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів з урахуванням
вимог Податкового Кодексу
України

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
сільської ради,
бюджету, фінансів,
соціального захисту,
материнства і
дитинства та охорони
здоров’я

Переглядаєть
ся на
засіданні
сесії
сільської
ради

Податок сплачується за місцем
здійснення операції з реалізації
через роздрібну торгівельну
мережу пива, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів.

8

17.01.2015

27 сесія 6
скликання

Про встановлення ставок
земельного податку по Попівській
сільській раді

Постійна комісія з
питань земельних
ресурсів та раціонального природокористування

Переглядаєть
ся кожен рік
на засіданні
сесії
сільської
ради

Ставки земельного податку на
землі житлової забудови, під
будівлями та спорудами.

9

17.01.2015

27 сесія 6
скликання

Про встановлення ставок єдиного
податку по Попівській сільській
раді.

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
сільської ради,
бюджету, фінансів,
соціального захисту,
материнства і
дитинства та охорони
здоров’я

Переглядаєт
ься на
засіданні
сесії
сільської
ради

Ставки єдиного податку для
суб’єктів малого підприємництвафізичних осіб для ІІ-ї групи
платників єдиного податку в межах
від 10% до 20% розміру
мінімальної заробітної плати.

1

18.09.2006

2

23.08.2011

Рішення 9-го
засідання
виконавчого
комітету
Рішення
дев’ятої сесії
шостого
скликання
сільської ради

3

18.10.2011

Рішення № 4
одинадцятої

Руденківська сільська рада
Про затвердження правил
Виконавчий комітет
благоустрою території
Руденківської сільської ради

Вирішення питань з організації
благоустрою території сільської
ради

Про Тимчасове положення про
порядок реалізації права на місцеві
ініціативи

Виконавчий комітет

Затверджено
Положення
про
порядок реалізації права на місцеві
ініціативи
по
Руденківській
сільській раді, яким визначено
порядок внесення та розгляду
місцевої ініціативи.

Про затвердження Статуту
територіальної громади

Виконавчий комітет

Статут є основним нормативноправовим актом Руденківської

сесії шостого
скликання
сільської ради

Руденківської сільської ради

територіальної громади, діє на її
території.
Предметом
відання
Статуту
є
основні
аспекти
здійснення
місцевого
самоврядування
в
населених
пунктах Руденківської сільської
ради.

4

12.11.2011

Рішення
шостоїсесії
шостого
скликання
сільської ради

Про встановлення режиму роботи
закладів громадського харчування
на території Руденківської сільської
ради

Виконавчий комітет

Затверджено
графіки
роботи
закладів громадського харчування,
які знаходяться на території
сільської ради:
- в робочі дні – до 24 - 00,
- передвихідний день п’ятниця,
вихідний день субота, та святкові
дні – до 2 – ї години ночі.
Обмежено торгівлю магазинів, які
мають
дозвіл
на
торгівлю
алкогольними та тютюновими
виробами до 22 – 00 години.
Метою правил є упорядкування
утримання
і
поводження
з
домашніми собаками, кішками та
іншими тваринами на території
Руденківської сільської ради.

5

14.12.2011

Рішення 12-го
засідання
виконавчого
комітету

Про затвердження правил
утримання собак, котів і хижих
тваринна території Руденківської
сільської ради

Виконавчий комітет

6

21.12.2012

Рішення
двадцять
третьоїсесії
шостого
скликання
сільської ради

Про затвердження Правил
дотримання тиші в населених
пунктах
і громадських місцях Руденківської
сільської ради

Виконавчий комітет

Правила
розроблені
з
метою
установлення заборони та обмеження
щодо певних видів діяльності, що
супроводжуються утворенням шуму, а
також
установлюють
порядок
проведення салютів, феєрверків та
інших заходів на території

7

11.09.2014

Рішення
тридцять
дев’ятої сесії
шостого
скликання
сільської ради

Прозатвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру
і використання коштів пайової
участі у розвитку
інженерно-транспортної і
соціальної інфраструктури
населених пунктів Руденківської

Виконавчий комітет

Розмір пайової участі у розвитку
інфраструктури населених пунктів
Руденківської сільської ради
з
урахуванням інших передбачених
законом відрахувань, становить
суму у відсотках від загальної
кошторисної вартості будівництва

об’єктів, нежитлових будівель,
споруд та іншого будівництва,
реконструкції та іншої діяльності,
яка підпадає під дію Закону «Про
регулювання
містобудівної
діяльності»:
- від 1 до 6 відсотків - для
підприємств
сільськогосподарського
виробництва;
- від 1 до 6 відсотків - для
підприємств промисловості та
суб’єктів
підприємницької
діяльності, чия
діяльність не
пов’язана
з
переробкою
чи
виробництвом шкідливих відходів;
- від 6 до 10 відсотків - для
підприємств
та
суб’єктів
підприємницької
діяльності,
виробнича
діяльність
яких
пов’язана з виробництвом чи
переробкою відходів, в тому числі і
небезпечних;
- 5 відсотків - для реконструкції,
розширення, добудови, реставрації
і капітального ремонту нежитлових
будівель та споруд;
- 1 відсоток - для житлових
будинків, загальна площа яких
перевищує 300 кв.м.;
- 5 відсотків – для об’єктів
самочинного
будівництва(за
винятком об’єктів, які за рішенням
суду підлягають знесенню).

сільської ради

У кожному конкретному випадку
розмір пайової участі розглядається на
засіданні чергової сесії сільськоїради.

8

14.01.2015

Рішення сорок
третьої сесії

Про затвердження ставок
земельного податку на 2015 рік по

Виконавчий комітет

Встановлено земельний податок на
території Руденківської сільської

шостого
скликання
сільської ради

Руденківській сільській раді

ради:
- землі житлової забудови, за 1 га –
185,00 грн. в с. Руденківка;
за 1 га – 159,00 грн. в с. Дубина;
за 1 га – 124,30 грн. в с.
Мар’янівка;
за 1 га – 78,10 грн. в с. Пудлівка.
за ріллю за 1 га в с. Руденківка 27,50 грн.;
за ріллю за 1 га в с. Дубина - 30,00
грн.;
за ріллю за 1 га в с. Мар’янівка 29,20 грн.;
за ріллю за 1 га в с. Пудлівка 31,00 грн.
Встановлено ставки земельного
податку на земельні ділянки
несільськогосподарського
призначення, в межах населених
пунктів, на території Руденківської
сільської
ради,
нормативну
грошову оцінку яких не проведено
в розмірі 0,61 гривень за 1 м2. 4.

9

27.01.2015

Рішення сорок
четвертої сесії
шостого
скликання
сільської ради

Про встановлення транспортного
податку на території Руденківської
сільської ради

Виконавчий комітет

10

27.01.2015

Рішення сорок
четвертої сесії

Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від

Виконавчий комітет

При нарахуванні земельного податку
та
орендної
плати
за
землю
нормативну грошову оцінку, яких не
проведено застосовувати коефіцієнт
3,997.
Встановлено з 1 січня 2015 року на
території Руденківської сільської ради
транспортний
податок.
Об’єктом
оподаткування є легкові автомобілі, які
використовувались до 5 років і мають
об’єм циліндра понад 3000 куб.см.
Ставка податку встановлюється з
розрахунку за календарний рік у
розмірі 25 000 гр. за кожен легковий
автомобіль.
Встановлено податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки:

шостого
скликання
сільської ради

земельної ділянки

11

27.01.2015

Рішення сорок
четвертої сесії
шостого
скликання
сільської ради

Про встановлення ставок акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на території
Руденківської сільської ради

Виконавчий комітет

12

27.01.2015

Рішення сорок
четвертої сесії
шостого
скликання
сільської ради

Про затвердження положення про
порядок справляння плати за землю
на території Руденківської сільської
ради, про встановлення ставок
земельного податку та про надання
пільг по сплаті земельного податку

Виконавчий комітет

для житлових будинків, загальна
площа яких перевищує 500 кв. метрів
– 0,1 від розміру мінімальної
заробітної плати; для квартир, загальна
площа яких перевищує 250 кв. метрів –
0,1 від розміру мінімальної заробітної
плати;
господарські
(присадибні)
будівлі
–
допоміжні
нежитлові
приміщення, до яких належать сараї,
хліви, гаражі, літні кухні, майстерні,
вбиральні, погреби, навіси, котельні,
бойлерні, трансформаторні підстанції,
тощо, що перебувають у власності
фізичних осіб – платників податку від
оподаткування
звільняються.
Для
юридичних осіб
Встановлено
на
території
Руденківської сільської ради з 01 січня
2015 року ставку акцизного податку з
реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних
товарів
–
алкогольних
напоїв,
тютюнових виробів, тютюну та
промислових
замінників
тютюну
нафтопродуктів та скрапленого газу, в
розмірі 5 відсотків від вартості
підакцизних товарів (з податком на
додану вартість).
1. Затверджено Положення про
порядок справляння плати за землю на
території Руденківської сільської ради.
2. Встановлено ставку земельного
податку в межах населених пунктів
Руденківської сільської ради на
земельні ділянки:
для
земель
несільськогосподарського призначення у розмірі
0,03 відсотка від їх нормативної
грошової оцінки;
- для сільськогосподарських угідь у
розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної
грошової оцінки;

13

27.05.2015

Рішення 5-го
засідання
виконавчого
комітету

Про час перебування неповнолітніх
в громадських місцях у вечірні
години

Виконавчий комітет

для
земель
несільськогосподарського
призначення,
які
перебувають у власності підприємств
та організацій у розмірі 1 відсотка від
їх нормативної грошової оцінки;
- на земельні ділянки несільськогосподарського
призначення,
які
перебувають
у
постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання (крім державної та
комунальної форми власності) у
розмірі 1 відсотка від їх нормативної
грошової оцінки.
3. Надано пільги по сплаті земельного
податку в 2015 році установам та
організаціям, крім площ будівель і
споруд, що здаються в оренду іншим
організаціям:
- органам державної влади та
місцевого самоврядування ;
- дошкільним та загальноосвітнім
навчальним закладам незалежно від
форм власності і джерел фінансування.
З метою організації дозвілля молоді на
території сільської ради прийнято
рішення:
1.
Затвердити
час
перебування неповнолітніх дітей у
громадських місцях до 22 години.2.
Затвердити
час
перебування
неповнолітніх дітей у громадських
місцях у літній період до 23 год. 45
хв.3. Заборонити дітям віком до 16
років з 22.00 години вечора до 6.00
ранку перебувати у закладах, в яких
проводиться діяльність у сфері розваг,
та закладах громадського харчування,
якщо їх не супроводжує принаймні
однин з батьків чи інший законний
представник дитини.

14

23.06.2015

Рішення сорок
сьомої сесії
шостого
скликання
сільської ради

Про встановлення тарифів на
водопостачання
та надання послуг комунальним
підприємством «Господар»
Руденківської сільської ради

Виконавчий комітет

У зв’язку зі створенням комунального
підприємства
«Господар»
Руденківської сільської ради, а також
для
стимулювання
раціонального
використання питної води сільська
рада вирішила:
1.
Встановити
тарифи
на
водопостачання для населення:
- вартість споживання питної води із
артезіанських
свердловин
централізованого водопостачання за 1
м3 спожитої води становить 6 (шість)
гривень,
згідно
показників
лічильника;
- заборонити використання питної
води без засобів обліку води
(лічильника);
- встановити термін для встановлення
засобів обліку води (лічильників) до
01.08.2015 року;
до 01.08.2015 року вартість
споживання
питної
води
із
артезіанських
свердловин
централізованого водопостачання, за
відсутності засобів обліку води, на 1
особу, яка фактично проживає в
даному господарстві, становить30,00
грн. (тридцять гривень) за 1 місяць.
2. Ввести пільги за користування
питною водою пільговимкатегоріям
населення
на
підставі
даних
Новосанжарського УПСЗН.
3. Оплату за воду проводити з 10 по 10
число
щомісячно
за
фактично
використану воду.
4.
Встановити
тарифи
на
наданняпослуг:
- вартість вивезення побутового сміття
становить 5 (п’ять) гривень з
домогосподарства за 1 місяць;
послуги
екскаватора
ЭО-2628
«Борекс»:

- риття траншеї під воду шириною 0,30
м – 25 грн. за 1 метр;
- риття траншеї під воду шириною 0,60
м – 27 грн. за 1 метр;
- загортання – 2 грн. за 1 метр;
- риття котлованів, погребів, стічних
ям – 250 грн. з 1 годину;
послуги асенізаційної машини ГАЗ3307:
- викачування стічних ям – 250 грн.

Соколовобалківська сільська рада
1

22.12.2015

Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки,
на території сільської ради на
2016 рік.

Для квартир житлова площа більше
60 м2 та для будинків ж.п.більше
120 м2 - 0,1% мінімальної
заробітної плати (станом на 01.01.)
за 1 м2
Для об»єктів житлової нерухомості
для фізичних осіб, які здають
майно в оренду – 1 % мінімальної
заробітної плати за 1 м2

2

28.01.2016

Про встановлення
транспортного податку

3

22.12.2015

Про встановлення ставки
акцизного податку на 2016 рік.

Встановити на території СоколовоБалківської сільської ради
транспортний податок. Затвердити
Положення про порядок
справляння транспортного податку
на території Соколово-Балківської
сільської ради
Встановити ставку акцизного податку
з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів (алкогольних
напоїв, пива, тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників
тютюну, нафтопродуктів, скрапленого
газу, речовин, що використовуються як
компоненти моторних палив, палива
моторного альтернативного) у
відсотках від вартості (з податком на
додану вартість) у розмірі 5 відсотків.

4

22.12.2015

Про встановлення єдиного податку,
застосування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності
на території сільської ради на 2016
рік.

Ставки єдиного податку для
суб’єктів малого підприємництва
фіз.осіб 1-ї гр. -10% від мінім. з/п
фіз.осіб ІІ-ї гр. -20% від мінім. з/п

5

22.12.2015

Про звільнення від сплати
земельного податку

Звільнити від сплати земельного
податку
органи
місцевого
самоврядування,
дошкільні
та
загальноосвітні навчальні заклади
незалежно від форм власності і джерел
фінансування, заклади культури та
спорту,
заклади,
установи
та
організації, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів, земельні ділянки
кладовищ,звільнити
від
сплати
земельного
податку
релігійні
організації
України,
статути
(положення) яких зареєстровано у
встановленому законом порядку, за
земельні
ділянки
надані
для
будівництва
і
обслуговування
культових
та
інших
будівель,
необхідних для забезпечення їх
діяльності.

6

22.12.2015

Про встановлення податку на
майно в частині плати за землю на
території Соколово – Балківської
сільської ради.

Установити на території Соколово
-Балківської сільської ради податок
на майно в частині плати за землю.
Затвердити положення про плату за
землю.

Стовбино-Долинська сільська рада
1

25.03.2013

Виконком
сільської ради

2

23.12.2015

3 сесія 7
скликання

3

23.12.2015

3 сесія 7
скликання

Про затвердження правил утримання
собак у населених пунктах СтовбиноДолинської сільської ради
Про встановлення єдиного податку,
застосування спрощеної cистеми
оподаткування, облікута звітності
на території Стовбино-Долинської
сільської ради
Про
встановлення
транспортного
податку на

Виконком сільської
ради
Комісія з питань
планування бюджету і
фінансів
Виконком сільської
ради

Правила утримання собак у населених
пунктах Стовбино-Долинської
сільської ради

території
сільської ради

Стовбино-Долинської

на 2016 рік
4

19.07.2013

30 сесія 6
скликання

Про затвердження Порядку залучення
,розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної соціальної
інфраструктури сіл Стовбина Долина,
Давидівка, Коби, Грекопавлівка.
Про встановлення ставки акцизного
податку
з реалізованих суб'єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
на території Стовбино-Долинської
сільської ради

Виконком сільської
ради

10% кошторисної вартості
будівництва для нежитлових будівель і
споруд
4% кошторисної вартості будівництва
для житлових будівель; реконструкція
відповідно 5 % і 2%.

5

23.12.2015

3 сесія 7
скликання

6

23.12.2015

3 сесія 7
скликання

Про встановлення плати за землю на
території
Стовбино-Долинської
сільської ради

7

23.12.2015

3 сесія 7
скликання

8

09.02.2016

4 сесія 7
скликання

Про
встановлення
податку
на
нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на
території Стовбино-Долинської
сільської ради
Про затвердження ставок земельного
податку
по населених пунктах
,розташованих на території СтовбиноДолинської сільської ради відповідно
до проведеної нормативної грошової
оцінки земель на 2016 рік .

1

25.02.2013

Виконком
сільської ради

Про затвердження правил утримання
собак у населеному пункті
Старосанжарської сільської ради.

Виконком сільської
ради

Правила утримання собак у
населеному пункті Старосанжарської
сільської ради.

2

25.03.2013

24 сесія 6
скликання

Про встановлення місцевих податків і
зборів, встановлення збору запровад-

Виконком сільської
ради

0,1 розміру мінімальної заробітної
плати, 1% розміру мінімальної

Відповідно до затвердженої
нормативної грошової оцінки
земель,враховуючи коефіцієнт
індексації

Старосанжарська сільська рада

3

09.10.2013

28 сесія 6
скликання

ження деяких видів підприємницької
діяльності, встановлення ставок
податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки в межах
Старосанжарської сільської ради
Про пайову участь замовників
будівництва у розвитку інфраструктури
села Старі Санжари

заробітної плати від 250 до 500 кв.м.
2,7% - більше 500 кв.м.

Виконком сільської
ради

10% кошторисної вартості будівництва
для нежитлових будівель і споруд, 4%
кошторисної вартості будівництва для
житлових будівель, реконструкція
відповідно 5% і 2%.

Судівська сільська рада
1

12.07.2013

б/н

Про затвердження Порядку
присвоєння та зміни поштових адрес
об’єктам нерухомого майна
,найменування або перейменування
вулиць на території Судівської
сільської ради

Виконком
сільської ради

2015

2016

2

20.01.2015

б/н

Про встановлення
податку на 2015 рік

транспортного

Виконком сільської
ради

2015

2016

3

20.01.2015

б/н

Про встановлення єдиного податку
на території сільської ради

Виконком сільської
ради

2015

2016

4

20.01.2015

б/н

Про встановлення акцизного податку

Виконком сільської
ради

2015

2016

5

20.01.2015

б/н

Про

Виконком сільської

2015

2016

встановлення

податку

на

створення єдиного функціонального
механізму присвоєння та зміни
поштових адрес
,впорядкування
нумерації
об’єктів
нерухомого
майна,створення сприятливих умов
для володіння ,користування
та
розпорядження
об”єктами
нерухомості
їх
власниками
(користувачами) ,зручне користування
мешканцями населених пунктів та
обслуговуючими
організаціями
(установами).
-для
легкових
автомобілів
з
об”ємом
двигуна
понад 3000
куб.см.,який використовується до 5
років
транспортний
податок
становить 25 000 грн.
-для першої
групи
платників
єдиного податку в розмірі 10%
розміру мінімальної заробітної плати;
-для другої групи платників єдиного
податку в розмірі 20% розміру
мінімальної заробітної плати;
-для
підакцизних
товарів
,реалізованих
відповідно
ст. 213
Податкового кодексу України - 5%
від вартості (з податком на додану
вартість)
-ставка податку на нерухоме майно

нерухоме
майно,
земельної ділянки

відмінне

від

ради

,відмінне від
зем.податку
,для
об”єктів житлової нерухомості для
фізичних осіб – 0,1 % мін.заробітної
плати ;
-ставка податку на нерухоме майно
,відмінне від
зем.податку
,для
об”єктів
нежитлової нерухомості
для фізичних
осіб – 0,1 %
мін.заробітної плати ;
-ставка податку на нерухоме майно
,відмінне від
зем.податку
,для
об”єктів житлової нерухомості для
юридичних
осіб – 0,1 %
мін.заробітної плати ;
-ставка податку на нерухоме майно,
відмінне від
зем.податку
,для
об”єктів житлової нерухомості для
юридичних
осіб
–
0,1
%
мін.заробітної плати .

6

20.01.2015

б/н

Про затвердження ставок земельного
податку
по населених пунктах
сільської
ради
відповідно
до
проведеної грошової оцінки земель

Виконком сільської
ради

2015

2016

7

20.01.2015

б/н

Про
надання пільг
по
сплаті
земельного податку на 2015 року

Виконком сільської
ради

2015

2016

Супротивнобалківська сільська рада

-для обслуговування ж/будинку та
господарських будівель :
село Судівка
201,37 грн. за 1 га
село Шпортьки 247,08 грн. за 1 га
село Бридуни
157,34 грн. за 1 га
село Назаренки 101,96 грн. за 1га ;
-рілля :
село Судівка
24,41 грн. за 1 га
село Шпортьки
20,62 грн. за 1 га
село Бридуни
23,57 грн. за 1 га
село Назаренки
34,76 грн. за 1га
-землі
органів
місцевого
самоврядування загальною площею
1,1200 га ;
-землі кладовищ загальною площею
2,2000 га.

1

16.05.2013

Сільська рада

2

17.03.2017

Сільська рада

3

14.12.2016

Сільська рада

Про
затвердження
Порядку Супротивнозалучення, розрахунку розміру і балківська сільська
використання коштів пайової участі рада
у розвитку інженерно-транспортної
і соціальної інфраструктури сіл
Супротивна Балка і Пасічне

Розмір пайової участі у розвитку
Один
раз на інфраструктури сіл становить:
-10% загальної кошторисної вартості –
рік

Про
затвердження
Програми Супротивнозайнятості
населення балківська сільська
Супротивнобалківської
сільської рада
ради на 2017 рік
Про
затвердження
ставок Супротивноземельного податкуна території балківська сільська
населених
пунктів рада
Супротивнобалківської
сільської
ради у 2016 році.

Один
На цивільно-правові угоди в 2017
раз на році виділено 12962 грн. На
рік
громадські роботи в 2017 році
виділено 7838 грн.
Один
Виходячи з розміру грошової
раз на оцінки земель населених пунктів
рік
сільської ради:
по с. Супротивна Балка за 1 га
угідь:
рілля– 248303грн;
сіножаті- 9840 грн
пасовища-3988 гр.
Житло – 2,16 грн за 0,01 га.;
по с.Кальницьке за 1 га угідь:
рілля – 26450грн;
сіножаті- 11450 грн
пасовища-6791 гр.
Житло – 0,79 за 0,01 га.;
По с.Пасічне за 1 га угідь:
Рілля- 21410 грн;
Сіножаті-5350 грн
Пасовища-3180гр
Житло-1,96 грн за 0,01 га

для нежитлових будівель;
-5% загальної кошторисної вартостідля
реконструкції,
розширення,
добудови, капремонту нежитлових
будівель;
-4%-для житлових будинків;
-2%-для
реконструкції, добудови,
реставрації житлових будинків.

4

5

14.12.2016

14.12.2016

Сільська рада

Сільська рада

Про встановлення ставки акцизного Супротивноподатку з реалізації суб’єктами балківська сільська
господарювання роздрібної торгівлі рада
підакцизних товарів на території
Супротивнобалківської
сільської
ради

Встановити ставки акцизного податку
Один
реалізації
суб’єктами
раз на з
господарювання
роздрібної
торгівлі
рік

Про встановлення ставок єдиного Супротивноподатку на 2017 рік
балківська сільська
рада

Встановити ставки єдиного податку
Один
раз на для фізичних осіб-підприємців, з
розрахунку на календарний місяць:
рік

Про
встановлення
транспортного податку.

Один
Ставка податку встановлюється з
раз на розрахунку на календарний рік у
рік
розмірі 25000 гривень за кожен
легковий
автомобіль,
які
використовувалися до 5 років і
мають об’єм циліндрів двигуна
понад 3000 куб.см.

6

14.12.2016

Сільська рада

1

16.05.2013

Тридцята сесія
с/ради шостого
скликання

2

16.05.2013

Тридцята сесія
с/ради шостого
скликання

Про затвердження порядку залучення,
розрахунку розміру використання
коштів пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної і соціальної
інфраструктури сіл Суха Маячка, Лені
нове, Оборона Рад

3

11.06.2013

Тридцять перша
сесія сільської
ради шостого
скликання

Про затвердження норм питного
водопостачання для установ,
організацій та населення сільської
ради.

підакцизних
товарів-алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, тютюну та
промислових
замінників
тютюну,
нафтопродуктів та скрапленого газу в
розмірі 5 відсотків від вартості
підакцизних товарів(з податком на
додану вартість)

-для першоі групи -10 відсотків
розміру мінімальної заробітної плати;
-для другої групи платників єдиного
податку20
відсотків
розміру
мінімальної заробітної плати.

ставки Супротивнобалківська сільська
рада

Сухомаячківська сільська рада
Про присвоєння поштової адреси
Виконком сільської
газорозподільній станції (ГРС) на
ради
території сільської ради

Постійн
о

Присвоєно поштову адресу ГРС в
с. Суха Маячка вул..
Крижанівського, 17

Виконком сільської
ради

Періоди
чно

Виконком сільської
ради

періоди
чно

Порядок залучення, розрахунку
розміру використання коштів.
Графік оплати коштів пайової
участі замовників у створенні і
розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури
Затверджено норми витрати води
л/добу.

-

4

28.01.2016

П’ята сесія
с/ради сьомого
скликання

Про затвердження ставок
земельного податку на 2016 рік.

Виконком сільської
ради

Переглядаєть
ся на сесії
сільської
ради щорічно

Затверджено ставки земельного
податку по населених пунктах
відповідно до к-сті населення в таких
розмірах:
село Суха Маячка - 42,78 грн. за 1
м2 х 1,249 = 53,43 грн./м2
село Ленінове
- 49,98 грн. за 1
м2 х 1,249 = 62,43 грн./м2
село Оборона Рад - 42,08 грн за 1
м2 х 1,249 = 52,56 грн./м2

5

28.01.2016

П’ята сесія
с/ради сьомого
скликання

Про звільнення від сплати
земельного податку на території
сільської ради

Виконком сільської
ради

Переглядаєть
ся на сесії
сільської
ради щорічно

6

23.01.2015

Четверта сесія
с/ради сьомого
скликання
від 25.12.2015

Про встановлення податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки

Виконком сільської
ради

Переглядаєть
ся на сесії
сільської
ради щорічно

Звільнено від сплати земельного
податку за земельні ділянки:
- адмін..будинок в с.Суха
Маячка по вул..Леніна,43 –
3500 кв.м.
(в межах
населеного пункту)-на суму
1439,90 грн.;
- кладовище в с.Суха Маячка
– 5000 кв.м. (в межах
населеного пункту) – на
суму1336,00 грн.;
- кладовище в с.Оборона Рад
– 2000 кв.м. (в межах
населеного пункту) – на
суму 499,00 грн.;
- кладовище в с.Ленінове –
(за межами населеного
пункту) – 0,7000 га на суму
999,03 грн.;
Ставка податку складає 0,1%

7

23.01.2015

Четверта сесія
с/ради сьомого
скликання
від 25.12.2015

Про встановлення ставки
транспортного податку

Виконком сільської
ради

Переглядаєть
ся на сесії
сільської
ради щорічно

Ставка транспортного податку
25000 грн. на кожен легковий
автомобіль, які використ.до 5 років
і мають об»єм циліндра двигуна
понад 3000 см3.

8

28.01.2016

П’ята сесія
с/ради сьомого
скликання

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

Виконком сільської
ради

Переглядаєть
ся на сесії
сільської
ради щорічно

9

31.03.2016

восьма сесія
с/ради сьомого
скликання

Про затвердження Програми
зайнятості населення
Сухомаячківської сільської ради на
2016 рік.

Виконком сільської
ради і
Новосанжарський
центр зайнятості
населення

Переглядаєть
ся на сесії
сільської
ради щорічно

10

06.11.2015

Про Регламент сільської ради

Виконком сільської
ради

11

26.02.2016

Перша сесія
сільської ради
сьомого
скликання
06.11.2015
Позачергова
сьома сесія
сільської ради
сьомого
скликання

Виконком сільської
ради

Діє до
прийняття
Постанови
ВР України

Село Оборона рад перейменувати
на село Оборону, Райдужне або
Райське.

12

31.03.2016

восьма сесія
с/ради сьомого
скликання

Виконком сільської
ради

Постійно

13

05.05.2016

Дев’ята
позачергова
сесія сьомого
скликання

Про внесення змін до рішення 4
сесії сільської ради 7 скликання від
25.12.2015 «Про порушення
клопотання щодо перейменування
сіл Оборона Рад та Ленінове
Новосанжарського району
Полтавської області»
Про передачу в господарське
відання системи централізованого
водопостачання населення КП
Господар Руденківської сільської
ради.
Про затвердження Програми
«Сільська освіта» на 2016-2020
роки

Виконком сільської
ради

2016-2020
роки

Затверджено передачу з балансу
сільської ради КП Господар
(артезіанські
свердловини
-2,
водяні башти, електрообладнання),
2 електронасоси ЕЦВ5-6-80.
При наявності коштів в місцевому
бюджеті сільської ради буде надана
допомога Сухомаячківській ЗОШ IIII ст.

Діє до 1
сесії
сільської
ради
восьмого
скликання

Ставки
податку
на
з/д,
нормат.грошову
оцінку,
яких
проведено встановл. У відсотках
від їх нормат.грош.оцінки за 1 га
с/г угідь для ріллі, сіножатей та
пасовищ – 0,1, для багаторічних
насаджень – 0,03.
Створити на території сільської
ради для благоустрою населених
пунктів -5 тимчасових робочих
місць та виділити із сільського
бюджету на виконання Програми
5,0 тис.грн.
Підготовка і розгляд проектів
регуляторних актів сільської ради

14

19.02.2016

шоста сесія
с/ради сьомого
скликання

1

20.04.2011

б/н

2

21.06.2013

б/н

3

21.06.2013

б/н

4

21.06.2013

б/н

5

05.12.2013

б/н

6

08.12.2016

7

8

Про внесення змін до рішення
першої сесії сільської ради сьомого
скликання від 06.11.2015 року «Про
регламент Сухомаячківської
сільської ради»

Виконком сільської
ради

Шедіївська сільська рада
Про Порядок використання коштів, Сільська рада
які
надходять
у
порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського
та
лісового
виробництва

Діє до 1
сесії
сільської
ради
восьмого
скликання

Рішення сесій с/ради приймається
депутатами с/ради і сільським
головою – відкритим поіменним
голосуванням.

Затверджено
Порядок
використання
коштів,
які
надходять
у
порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського
та
лісового
виробництва
Затверджено Порядок залучення,
розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної
і
соціальної інфраструктури сіл
Шедієве і Бурти
Затверджено Правила утримання
домашніх тварин на території
Шедіївської сільської ради

Про
затвердження
Порядку
залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі
у розвитку інженерно-транспортної
і соціальної інфраструктури сіл
Шедієве і Бурти
Про
затвердження
Правил
утримання домашніх тварин на
території Шедіївської сільської
ради

Шедіївська сільська
рада

Про
затвердження
Правил
благоустрою
на
території
Шедіївської сільської ради
Про затвердження нормативної
грошової оцінки земель населених
пунктів Шедіївської сільської ради

Шедіївська сільська
рада

Затверджено правила благоустрою
на території сільської ради.

Шедіївська сільська
рада

б/н

Про сільський бюджет на 2017 рік

Шедіївська сільська
рада

Затверджена
документація
з
нормативної
грошової
оцінки
земель
населених
пунктів
Шедіївської сільської ради
Затверджено сільський бюджет на
2017 рік

08.12.2016

б/н

Шедіївська сільська
рада

Затверджено Програму соціальноекономічного розвитку на 2017 рік

12.07.2016

б/н

Про
затвердження
Програми
соціально-економічного розвитку
на 2017 рік
Про
встановлення
місцевих
податків і зборів на 2017 рік

Шедіївська сільська
рада

Затверджено місцеві
збори на 2017 рік

Шедіївська сільська
рада

податки

і

9

12.07.2016

б/н

Про
затвердження
ставок
земельного податку на території
населених пунктів Шедіївської
сільської ради у 2017 році.
Про акцизний податок з реалізації
через роздрібну торгівельну мережу
підакцизних товарів

Шедіївська сільська
рада

Затверджено ставки
податку на 2017 рік.

10

12.07.2016

б/н

11

12.07.2016

12

Шедіївська сільська
рада

б/н

Про затвердження Положення про
транспортний податок на 2017 рік

Шедіївська сільська
рада

Встановлено ставки акцизного
податку
з реалізації через
роздрібну торгівельну мережу
підакцизних товарів
Встановлено ставки транспортного
податку

12.07.2016

б/н

Шедіївська сільська
рада

13

08.12.2016

б/н

14

12.07.2016

б/н

15

25.02.2016

б/н

Про затвердження Положення про
податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки для
об’єктів житлової нерухомості та
для
об’єктів
нежитлової
нерухомості на 2017 рік та
встановлено ставки податку»
Про встановлення податку на
майно в частині плати за землю на
території Шедіївської сільської
ради
Про затвердження ставок єдиного
податку для фізичних осіб –
суб’єктів
підприємницької
діяльності на 2017 рік
Про
затвердження
Програми
зайнятості населення на 2016 рік.

16.

24.03.2016

б/н

Шедіївська сільська
рада

17

22.06.2016

б/н

Про затвердження норм витрат на
копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на
інформацію у Шедіївській сільській
раді
Про
здійснення
електронних
закупівель у Шедіївській сільській
раді.

Шедіївська сільська
рада
Шедіївська сільська
рада
Шедіївська сільська
рада

Шедіївська сільська
рада

земельного

Затверджено
Положення
про
податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки для
об’єктів житлової нерухомості та
для
об’єктів
нежитлової
нерухомості на 2017 рік та
встановлено ставки податку»
Встановлено пільги зі сплати
земельного податку для бюджетних
установ на території Шедіївської
сільської ради у 2017 році
Затверджено
ставки
єдиного
податку для фізичних осіб –
суб’єктів
підприємницької
діяльності на 2017 рік
Затверджено розмір фінансування
заходів
Програми
зайнятості
населення на 2016 рік.
Затверджено вартість 1 аркуша
копіювання або друку документів
за запитами на інформацію, якщо
такі перевищують 10 сторінок
Затверджено
Положення
про
здійснення електронних закупівель
у Шедіївській сільській раді.

18

27.01.2017

б/н

Про організацію громадських робіт Виконком
у 2017 році

