Перелік діючих в Оржицькому районі регуляторних актів
( станом на 01.01.2018)
Дата
№ РА
прийняття
регуляторного
акта

Назва регуляторного акта

Розробник РА

Дата проведення
відстеження
результативності
РА

1
1

2
02.04.2015

3
94

5
Оржицька
районна
державна
адміністрація

6
04.05.
2016

2

24.04.2014

14

4
Про затвердження
Регламенту центру
надання адміністративних
послуг Оржицької
районної державної
адміністрації
Про встановлення
середньорічних норм
накопичення
твердих побутових
відходів

КП «Оржицякомунсервіс»

24.03.
2016

Встановити
середньорічні
норми
накопичення твердих побутових відходів для
фізичних та юридичних осіб.

3

07.07.2015

6

Про встановлення ставок
єдиного податку
для фізичних осібпідприємців з 2016 року

Оржицька
селищна рада

06.06.
2017

Встановити ставки єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців.

4

22.06.2017

5

Про
нормативу

повторне
встановлення Оржицька
селищна рада

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

періодичне

№
п/
п

7
-

8
Регламент центру надання адміністративних
послуг Оржицької районної державної
адміністрації

За результатами щоквартальної фінансовогосподарської діяльності з 2018 року

5

22.06.2017

6

відрахувань
до
з6агального фонду
місцевого
бюджету
частини
прибутку (доходу) з 2018
року

встановити 0 % ставку відрахувань частини
чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об’єднань,
засновниками яких є селищна рада та її
виконавчий комітет.

Про встановлення ставок Оржицька
земельного податку з 2018 селищна рада
року

1. Встановити ставки земельного податку за
земельні ділянки, нормативну грошову
оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження), а саме:
за
земельні
ділянки
несільськогосподарського призначення – у
розмірі 1,5 % від їх нормативної грошової
оцінки;
- за земельні ділянки сільськогосподарського
призначення – у розмірі 0,3 % від їх
нормативної грошової оцінки;
- за земельні ділянки, які перебувають у
постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання – у розмірі 1 % від їх
нормативної грошової оцінки;
- за земельні ділянки громадян (житловий
фонд) – у розмірі 0,03 % від їх нормативної
грошової оцінки.
2. Встановити ставки земельного податку:
за
земельні
ділянки,
сільськогосподарського призначення, що
розташовані за межами населених пунктів,
нормативну грошову оцінку яких не
проведено – 0,5 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по області;
- за земельні ділянки,
сільськогосподарського призначення
несільськогосподарських угідь, що

розташовані за межами населених пунктів,
нормативну грошову оцінку яких не
проведено, а саме :
- господарські двори – 5 % від нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по
області;
- господарські шляхи і прогони – 5 % від
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області;
- полезахисні лісові смуги та інші захисні
насадження – 5 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по області.

6

22.06.2017

7

Про встановлення пільг зі Оржицька
сплати
селищна рада
земельного податку з 2018
року

1. За
рахунок
коштів,
що
зараховуються до міського бюджету,
встановити, що з 2018 року звільняються від
сплати земельного податку юридичні особи
наступних категорій:
- заповідники, у тому числі
історико-культурні, національні природні
парки, заказники (крім мисливських), парки
державної
та
комунальної
власності,
регіональні ландшафтні парки, ботанічні
сади, дендрологічні і зоологічні парки,
пам'ятки природи, заповідні урочища та
парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;
- дослідні господарства науководослідних установ і навчальних закладів
сільськогосподарського
профілю
та
професійно-технічних училищ;
- органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, органи
прокуратури,
заклади,
установи
та
організації, військові формування, утворені
відповідно до законів України, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного

або місцевих бюджетів, а також державних
цільових фондів;
- благодійні організації, створені
відповідно до закону, діяльність яких не
передбачає одержання прибутків;
- дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади незалежно від форм
власності і джерел фінансування, заклади
культури, науки, освіти, охорони здоров'я,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів;
- підприємства,
установи,
організації,
громадські
організації
фізкультурно-спортивної спрямованості, у
тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні
клуби Товариства сприяння обороні України,
- за земельні ділянки, на яких розміщені
спортивні споруди, що використовуються
для
проведення
всеукраїнських,
міжнародних
змагань
та
навчальнотренувального процесу збірних команд
України з видів спорту та підготовки
спортивного резерву.

7

22.06.2017

9

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

Оржицька
селищна рада

1. Встановити з 2018 року ставку податку для об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних осіб, на рівні 0,3 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
2. Встановити з 2018 року ставку податку для об’єктів
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних осіб, на рівні 0,1 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
3. Встановити з 2018 року ставку податку для об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у власності

юридичних осіб, на рівні 1 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
4. Встановити з 2018 року ставку податку для об’єктів
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
юридичних осіб, на рівні 0,5 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
5. Встановити, що за наявності у власності платника
податку з 2018 року об'єкта (об'єктів) житлової
нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває
у власності фізичної чи юридичної особи - платника
податку, загальна площа якого перевищує 300
квадратних метрів (для квартири) та/або 500
квадратних метрів (для будинку), сума податку
збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий
об'єкт житлової нерухомості (його частку).
6. У відповідності до підпункту 266.4.2 пункту 266.4
статті 266 Податкового кодексу України надати пільгу
на об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб, визначені в підпункті «е»
підпункту 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України, а саме: господарські (присадибні)
будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких
належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні,
вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні,
трансформаторні підстанції тощо, а на об’єкти,
визначені в підпункті «г» підпункту 14.1.1291 пункту
14.1 статті 14 Податкового кодексу України, а саме:
гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні
стоянки - за умови, якщо такі об’єкти нежитлової
нерухомості не використовуються їх власниками з
метою одержання доходів.
7. У відповідності до підпункту 266.4.2 пункту 266.4
статті 266 Податкового кодексу України надати пільгу
на об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності релігійних організацій
України, статути (положення) яких зареєстровані у
встановленому
законом
порядку,
та
використовуються для забезпечення діяльності,
передбаченої такими статутами (положеннями).
8. Затвердити Положення про податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки

8

22.06.2017

8

Про
транспортний Оржицька
податок з 2018 року
селищна рада

1.Встановити
з
2018
року
ставку
транспортного податку, з розрахунку на
календарний рік, у розмірі 25 000 гривень за
кожен легковий автомобіль, що є об’єктом
оподаткування відповідно до підпункту
267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового
кодексу України.

9

14.07.2017

1

Про встановлення
Вишнева
ставок
земельного сільська рада
податку
з 2018 року

Встановити ставки земельного
податку на 2018 рік

10 14.07.2017

2

Про податок на нерухоме Вишнева
майно,
сільська рада
відмінне від земельної
ділянки з 2018 року

11 14.07.2017

3

Про
транспортний Вишнева
податок з 2018 року
сільська рада

Встановити на 2018 рік ставку податку
для об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості , що перебувають у
власності фізичних та юридичних
осіб
Встановити транспортний податок на
2018 рік

12 14.07.2017

4

Про встановлення пільг зі Вишнева
сплати
сільська рада
земельного податку з 2018
року

Визначити перелік юридичних осіб,
які звільняються від сплати
земельного податку у 2018 році

13 07.07.2017

2

Про встановлення
Воронинцівподатку на майно
ська СР
в частині плати за землю
на території
Воронинцівської сільської

Установити на території
Воронинцівської сільської ради
податок на майно в частині плати за
землю.

ради
14 07.07.2017

3

Про встановлення ставок
єдиного податку

Воронинцівська СР

Встановити з 2018 року ставки
єдиного податку для першої групи –
фізичних осіб-підприємців, які не
використовують працю найманих осіб
Встановити з 2018 року ставки
єдиного податку для другої групи
фізичних осіб - підприємців, які не
використовують працю найманих осіб
або кількість осіб, які перебувають з
ними у трудових відносинах,
одночасно не перевищує 10 осіб
Встановлення ставки податку для
об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості,що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб

4

Про встановлення ставок Воронинцівподатку
ська СР
на
нерухоме
майно,
відмінне від земельної
ділянки

16 07.07.2017

5

Про встановлення пільг зі Воронинцівсплати
ська СР
земельного податку

Визначити перелік юридичних осіб,
які звільняються від сплати
земельного податку.

17 07.07.2017

6

Про встановлення ставки
транспортного податку

Воронинцівська СР

Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік

18 14.07.2017

1

Про встановлення пільг зі Денисівська
сплати
СР
земельного податку з 2018
року

Визначити перелік юридичних осіб,
які звільняються від сплати
земельного податку

15

07.07.2017

19 14.07.2017

2

Про встановлення ставок Денисівська
земельного податку з 2018 СР
року

Встановити ставки земельного
податку на 2018 рік

20 14.07.2017

3

Про встановлення ставки Денисівська
транспортного
СР
податку з 2018 року

Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік

21 14.07.2017

4

Про податок на нерухоме Денисівська
майно,
СР
відмінне від земельної
ділянки з 2018 року

Встановлення ставки податку для
об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості,що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб

22 22.06.2016

12

Про встановлення ставок
єдиного податку

Зарізька СР

23 11.07.2017

6

Зарізька СР

24 11.07.2017

5

25 11.07.2017

4

26 14.07.2017

1

Про встановлення пільг зі
сплати земельного
податку з 2018 року на
території Зарізької
сільської ради
Про встановлення ставок
земельного податку з 2018
року на території
сільської ради
Про встановлення ставки
транспортного податку
Про встановлення
податку на майно в
частині плати за землю на

Встановлення ставок єдиного податку
на 2018 рік для фізичних осіб
підприємців першої та другої груп
Визначити перелік юридичних осіб,
які звільняються від сплати
земельного податку у 2018 році

Зарізька СР

Встановити ставки земельного
податку на 2018 рік

Зарізька СР

Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік
Встановлення ставки податку для
об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості,що перебувають у

Золотухинська
сільська рада

27 14.07.2017

2

28 14.07.2017

3

29 04.07.2017р. 2
30 04.07.2017р. 3
31 04.07.2017р. 4

32 04.07.2017р. 5

території Золотухинської
сільської ради з 2018
року
Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки, на
території Золотухинської
сільської ради з 2018
року
Про встановлення ставки
транспортного податку
з 2018 року
Про встановлення ставок
єдиного податку

власності фізичних та юридичних осіб
Золотухинська
сільська рада

Встановлення ставки податку для
об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості,що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб

Золотухинська
сільська рада

Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік

Круподеринсь
ка
сільська
рада
Про встановлення ставки Круподеринсь
транспортного податку
ка
сільська
рада
Про встановлення ставок Круподеринсь
податку
ка
сільська
на нерухоме майно,
рада
відмінне від земельної
ділянки

Встановлення ставок єдиного податку
на 2018 рік для фізичних осіб
підприємців першої та другої груп
Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік

Про встановлення ставок
земельного податку
на території
Круподеринської
сільської ради

Встановити ставки земельного
податку на 2018 рік

Круподеринсь
ка
сільська
рада

Встановлення ставки податку для
об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості,що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб

33 04.07.2017р. 6

Про встановлення пільг зі Круподеринсь
сплати
ка
сільська
земельного податку
рада

Визначити перелік юридичних осіб,
які звільняються від сплати
земельного податку у 2018 році

34 13.07.2017 р.

1

Про встановлення
Лазірківська
місцевих податків і зборів сільська рада
на 2018 рік

Встановити місцеві податки на 2018
рік

35 03.07.2017

1

36 03.07.2017

2

Про встановлення пільг зі
сплати
земельного
податку
Про встановлення ставки
транспортного податку

Визначити перелік юридичних осіб,
які звільняються від сплати
земельного податку у 2018 році
Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік

37 03.07.2017

3

38 21.06.2016

4

39 03.07.2017

5

Про встановлення ставок Новооржицьєдиного податку.
ка селищна
рада
Про
встановлення Новооржицьподатку на майно в ка селищна
частині плати за землю на рада
території Новооржицької
селищної ради.

40 21.06.2016

6

Про

Новооржицька селищна
рада
Новооржицька селищна
рада
Про податок на нерухоме Новооржицьмайно,
відмінне
від ка селищна
земельної ділянки.
рада

встановлення Новооржиць-

Встановлення податку для об’єктів
житлової та нежитлової
нерухомості,що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб
Встановлення ставок єдиного податку
для фізичних осіб підприємців першої
та другої груп
Встановити податок на майно в
частині сплати за землю з 2018 року.

-для

земельнихділяноккомерційного

41 10.07.2017р. 1

42 10.07.2017р. 2

43 10.07.2017р. 3

44 10.07.2017р. 4
45 10.07.2017р. 5

розмірів орендної плати ка селищна
за використання земель рада
несільськогосподарського
призначення
смт
Новооржицьке,
Новооржицької селищної
ради.

призначення – 12%;
-для земельних ділянок промисловості
– 3,5%;
-для земельних ділянок громадського
призначення – 12%;
-для земельних ділянок, що не
увійшли до цього переліку – 6%.

Про встановлення
податку на майно в
частині сплати за землю
на території Онішківської
сільської ради з 2018
року.
Про встановлення ставок
єдиного податку з 2018
року.

Онішківська
сільська рада

Встановити податок на майно в
частині сплати за землю на території
Онішківської сільської ради з 2018
року.

Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки з 2018
року.
Про встановлення ставки
транспортного податку з
2018 року.
Про встановлення пільги

Онішківська
сільська рада

Онішківська
сільська рада

Онішківська
сільська рада
Онішківська

(Згідно положення).
Встановити з 2018 року ставки
єдиного податку для першої групипідприємців.
Встановити з 2018 року ставки
єдиного податку для другої групипідприємців.
(Згідно додатків).
Встановити ставки податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки з 2018 року.(Згідно
положення).
Встановити ставки транспортного
податку з 2018 року.(Згідно
положення).
Встановити пільги зі сплати

46 14.07.2017

1

47 14.07.2017

2

48 14.07.2017

3

49 14.07.2017

4

50 11.07.2017

1

51 11.07.2017

2

52 11.07.2017

3

зі сплати земельного
сільська рада
податку з 2018 року.
Про встановлення
Плехівська
податку на майно в
сільська рада
частині плати за землю на
території Плехівської
сільської ради на 2018рік
Про встановлення ставок
єдиного податку на 2018
рік
Про податок на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки

Плехівська
сільська рада

Про встановлення ставки
транспортного податку на
2018 рік
Про встановлення
податку на майно в
частині плати за землю на
території Сазонівської с/р
на 2018 рік
Про встановлення ставок
єдиного податку на 2018
р.
Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на 2018
рік

Плехівська
сільська рада

земельного податку з 2018
року.(Перелік)
Встановлення ставок земельного
податку за земельні ділянки
,нормативно грошову оцінку яких
проведено,та за земельні ділянки за
межами населених пунктів грошову
оцінку яких не проведено.
Встановлення ставок єдиного податку
на 2018 рік для фізичних осіб
підприємців першої та другої груп
Встановлення ставки податку для
об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості,що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб
Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік

Сазонівська
сільська рада

Встановити податок на майно в
частині плати за землю з 2018 року

Сазонівська
сільська рада

Встановлення ставок єдиного податку
на 2018 рік для фізичних осіб
підприємців першої та другої груп
Встановлення ставки податку для
об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості,що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб

Плехівська
сільська рада

Сазонівська
сільська рада

53 11.07.2017

4

54 11.07.2017

5

55

06.07.2017

5

56

06.07.2017

6

57

06.07.2017

7

58

06.07.2017

8

59

04.07.2016

4

Про встановлення ставки
транспортного податку на
2018 рік
Про встановлення пільг зі
сплати земельного
податку на 2018 рік
Про встановлення
податку на майно в
частині плати за землю на
території Селецької
сільської ради
Про встановлення пільг зі
сплати земельного
податку
Про встановлення ставок
податку не нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки
Про встановлення ставки
транспортного податку
Про встановлення ставок
єдиного податку

Сазонівська
сільська рада

Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік

Сазонівська
сільська рада

Визначити перелік юридичних осіб,
які звільняються від сплати
земельного податку у 2018 році
Встановити податок на майно в
частині плати за землю з 2018 року.

Селецька
сільська рада

Селецька
сільська рада
Селецька
сільська рада
Селецька
сільська рада
Селецька
сільська рада

60 07.06.2017

2

Про встановлення
Чутівська
податку на майно в
сільська рада
частині плати за землю на
території Чутівської
сільської ради

61 07.06.2017

3

Про встановлення ставок
єдиного податку

Чутівська
сільська рада

Визначити перелік юридичних осіб,
які звільняються від сплати
земельного податку у 2018 році
Встановлення податку для об’єктів
житлової та нежитлової
нерухомості,що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб
Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік
Встановлення ставок єдиного податку
на 2018 рік для фізичних осіб
підприємців першої та другої груп
Встановити податок на майно в
частині плати за землю з 2018 року.

Встановлення ставок єдиного податку
на 2018 рік для фізичних осіб

підприємців першої та другої груп
62 07.06.2017

4

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

Встановлення податку для об’єктів
житлової та нежитлової
нерухомості,що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб

63 07.06.2017

6

Про встановлення ставки
транспортного податку

Чутівська
сільська рада

Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік

64 14.07.2017

2

Яблунівська
сільська рада

Встановити ставки земельного
податку на 2018 рік

65 14.07.2017

3

Яблунівська
сільська рада

Встановити податок на майно в
частині плати за землю з 2018 року.

66 14.07.2017

4

Про встановлення ставок
земельного податку з 2018
року
Про податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки з 2018
року
Про встановлення ставки
транспортного податку з
2018 року

Яблунівська
сільська рада

Встановлення ставки транспортного
податку на 2018 рік

