Перелік діючих регуляторних актів по Великобагачанському району на 01.04.2017 року
№
п/п

Дата
прийняття
регуляторного
акта

№ РА

Назва регуляторного акта

Розробник РА

Дата проведення
відстеження
результативності РА
повторне

1.

28.09.2010

2.

05.04.2011

3.

14.07.2011

4.

01.09.2011

Великобагачанська
Про внесення змін до «Про затвердження
розпорядження
середньої ціни на
голови
ритуальні послуги для
райдержадміністрації безоплатного поховання
№ 70 від 22.03.2010
учасників бойових дій.»
№236 (зареєстроване
05.10.2010 за
№11/125)
№119 (зареєстроване Про затвердження
05.04.2011 №5/134)
Порядку доступу до
приміщень та на
територію архівного
відділу
№213 (зареєстроване Про виконання Закону
18.07.2011 №9/138)
України «Про доступ до
публічної інформації у
Великобагачанській
РДА»
№261 (зареєстроване Про запровадження
01.09.2011 №10/139) карантинного режиму у
зв’язку з виявленням
регульованого
карантинного організму
амброзії полинолистої

райдержадміністрація
Великобагачанська
райдержадміністра
ція

періодичне

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

-

-

Затверджена середня
ціна на ритуальні
послуги.

Архівний відділ

-

-

Затверджено
Порядок доступу до
приміщень та на
територію архівного
відділу

Загальний відділ

-

-

Управління
агропромислового
розвитку

-

-

5.

08.12.2011

№381 (зареєстроване
12.12.2011 №15/144)

Про затвердження цін на
роботи, що виконуються
архівним відділом
Великобагачанської
райдержадміністрації

Архівний відділ

-

-

6.

16.09.2015

№240(зареєстроване
18.09.2015 №8/194)

Про затвердження лімітів
вилучення (відчудження)
транспортних засобів за
типами та марками (крім
мотоциклів і гужового
транспорту), для
підприємств, установ,
організацій
Великобагачанського
району на період
мобілізації та у воєнний
час.

Загальний відділ

-

-

7.

18.01.2017

№101 (зареєстроване
06.02.2017 21/2468)

Про затвердження
регламенту Центру
надання адміністративних
послуг при
Великобагачанській
районній державній
адміністрації

Відділ з надання
адміністративних
послуг
Великобагачанської
райдержадміністрації

-

-

8.

03.02.2017

№35 (зареєстроване
08.02.2017
№28/2475)

Про організацію
громадських робіт в
управлінні соціального
захисту населення
Великобагачанської

Управління
соціального захисту
населення
Великобагачанської
райдержадміністрації

-

-

Затверджено ціни на
роботи, що
виконуються
архівним відділом
Великобагачанської
райдержадміністрації
Затверджено ліміти
вилучення
(відчудження)
транспортних засобів
за типами та
марками (крім
мотоциклів і
гужового
транспорту), для
підприємств,
установ, організацій
Великобагачанського
району на період
мобілізації та у
воєнний час.
Затверджено
регламент Центру
надання
адміністративних
послуг при
Великобагачанській
районній державній
адміністрації
Затверджено
організацію
громадських робіт в
управлінні
соціального захисту

районної державної
адміністрації на 2017 рік.

9.

15.03.2017

№68 (зареєстроване
29.03.2017
№68/2515)

10.

23.03.2017

№79 (зареєстроване
29.03.2017
№74/2515)

11.

23.03.2017

№80 (зареєстроване
29.03.2017
№75/2522)

1.

31.08.2011

Рішення виконкому
№141

Про затвердження
Положення про
Координаційну раду у
справах дітей при
Великобагачанській
районній державній
адміністрації.
Про організацію
безкоштовного
харчування учнів
пільгових категорій в
загальноосвітніх
навчальних закладах
Великобагачанського
району у 2017 року.

Служба у справах
дітей
Великобагачанської
райдержадміністрації

-

-

Відділ освіти молоді
та спорту
Великобагачанської
райдержадміністрації

-

-

Про вартість харчування
дітей та розмір
батьківської плати за
харчування у дошкільних
навчальних закладах
району.

Відділ освіти молоді
та спорту
Великобагачанської
райдержадміністрації

-

-

Сільські (селищні) ради.
Великобагачанська селищна рада
«Про затвердження
Великобагачанська
тарифів на послуги з
селищна рада
розміщення та вивезення
твердих побутових

населення
Великобагачанської
районної державної
адміністрації на 2017
рік.
Затверджено
Положення про
Координаційну раду
у справах дітей при
Великобагачанській
районній державній
адміністрації.
Затверджено
організацію
безкоштовного
харчування учнів
пільгових категорій в
загальноосвітніх
навчальних закладах
Великобагачанського
району у 2017 року.
Затверджено вартість
харчування дітей та
розмір батьківської
плати за харчування
у дошкільних
навчальних закладах
району.

08.01.2013- 20.04.2017 Тарифи на
вивезення твердих
16.01.2013

побутових відходів48,70 грн., на

відходів в селищі Велика
Багачка».
2.

23.12.2011

Рішення 12 сесії 6
скликання

3.

25.12.2012

Рішення виконкому
№195

розміщення твердих
побутових відходів25,70 грн.
Затверджені правила
розміщення
зовнішньої реклами.

Про затвердження
Правил розміщення
зовнішньої реклами у
населених пунктах
Великобагачанської
селищної ради.».
«Про затвердження
поточних індивідуальних
технологічних нормативів
використання питної
води.»

Великобагачанська
селищна рада

04.06.2012- 16.10.2017
21.06.2012

Великобагачанська
селищна рада

13.05.2013- 27.06.2017 Про затвердження
поточних
24.05.2013

4.

25.12.2012

Рішення виконкому
№196

«Про організацію
оплачуваних громадських
робіт та створення
тимчасових робочих
місць.

Великобагачанська
селищна рада

18.07.2013- 13.08.2017
02.08.2013

5.

28.12.2012

Рішення 23 сесії 6
скликання

«Про встановлення
Великобагачанська
розміру орендної плати за селищна рада
користування земельними
ділянками в межах
селищної ради».

13.05.2013- 04.07.2017
31.05.2013

6.

07.05.2013

Рішення 26 сесії 6
скликання
(вводиться в дію з
01.01.2014р.)

Про встановлення
вартості торгового
патенту за впровадження
торгівельної діяльності з
надання платних послуг.

-

Великобагачанська
селищна рада

-

індивідуальних
технологічних
нормативів
використання питної
води
Затверджені
організацію
оплачуваних
громадських робіт та
створення
тимчасових робочих
місць
встановлення
розміру орендної
плати за
користування
земельними
ділянками .
Про встановлення
вартості торгового
патенту.

7.

07.05.2013

Рішення 26 сесії 6
скликання
(вводиться в дію з
01.01.2014р.)

»Про встановлення
туристичного збору».

Великобагачанська
селищна рада

-

--

Про встановлення
туристичного збору

8.

07.05.2013

Рішення 26 сесії 6
скликання
(вводиться в дію з
01.01.2014р.)

»Про встановлення
ставок єдиного податку».

Великобагачанська
селищна рада

-

-

Про встановлення
ставок єдиного
податку

9.

07.05.2013

Рішення 26 сесії 6
скликання
(вводиться в дію з
01.01.2014р.)

»Про встановлення
ставок податку на
нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки».

Великобагачанська
селищна рада

-

-

Про встановлення
ставок податку на
нерухоме майно
відмінне від
земельної ділянки

25-26.12.
2013

25-26.12.
2017

18-19.12.
2013

18-19.12.
2017

Ставки податку за 1
кв.м. : для квартир
житлова площа яких
перевищує 240 кв.м.
та ж.б. площею 500
кв.м. -1% від мін.
з/пл..,якщо
перевищує 240 кв.м.
та 500 кв.м.
відповідно=2,7% від
мінім. з/плати.
3% доходу у разі
сплати податку на
додану вартість, 5%
у разі у разі
включення податку
на додану вартість до
сплати єдиного

1.

19.07.2011

Рішення 7 сесії 6
скликання

2.

22.11.2011

Рішення 10 сесії 6
скликання

Гоголівська селищна рада.
«Про встановлення ставок Гоголівська селищна
податок на нерухоме
рада.
майно відмінне від
земельної ділянки на
території Гоголівської
селищної ради».

«Про встановлення
єдиного податку для
платників які
застосовують спрощену
систему оподаткування,
обліку і звітності».

Гоголівська селищна
рада.

3.

18.09.2012

Рішення 15 сесії 6
скликання

4.

18.09.2012

Рішення 15 сесії 6
скликання

5.

28.11.2012

1.

31.07.2012

2.

16.11.2012

«Про встановлення норм
водопостачання і
водовідведення на
території селища
Гоголево».

податку.
Встановлені норми
витрат води: для ж/б.
квартирного типу250л. на добу, якщо з
газовою колонкою 125 л., якщо вуличні
колонки -40 л. на
добу.
Тариф 0,77 грн. за
кв.м. у місяць.

Гоголівська селищна
рада.

20.12.2014

20.12.2017

«Про затвердження
Гоголівська селищна
тарифів на послуги по
рада.
обслуговуванню будинків
та прилеглої території в
селищі Гоголево».
Рішення 17 сесії 6
«Про впорядкування
Гоголівська селищна
скликання
тарифів на
рада.
водопостачання та
водовідведення».
Багачанська Перша сільська рада
Рішення 14 сесії 6 «Про встановлення ставок Багачанська Перша
скликання
податку
на
майно сільська рада
відмінне від земельної
ділянки».

20.12.2014

20.12.2017

21.12.2014

21.12.2017

Про збільшення
тарифів з 1 квітня та
1 липня.

31.07.2013

31.07.2017

Рішення 17 сесії 6 «Про затвердження суми Багачанська Перша
скликання
орендованого платежу за сільська рада
нерухоме майно фізичних
осіб
на
території

16.11.2013

16.11.2017

Ставки податку за 1
кв.м. : для квартир
житлова площа яких
перевищує 240 кв.м.
та ж.б. площею 500
кв.м. -1% від мін.
з/пл..,якщо
перевищує 240 кв.м.
та 500 кв.м.
відповідно=2,7% від
мінім. з/плати.
Встановлена сума
орендованого
платежу за нерухоме
майно, вартість

Багачанськосільської ради».
3.

16.11.2012

4.

16.11.2012

1.

13.12.2010

Першої

Рішення 17 сесїя 6 «Про
встановлення
скликання
вартості
торгових
патентів на здійснення
торгівельної діяльності у
сфері
торгівельної
діяльності
нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим
газом та діяльності з
надання платних послуг
відповідно до п.267.3
ПКУ».
Рішення 17 сесії 6 «Про встановлення ставок
скликання
єдиного
податку для
платників,
які
застосовують спрощену
систему оподаткування,
обліку і звітності у 2013
році».

місячної орендної 1
кв.м. загальної площі
нерухомості.
Встановлена вартість
за торговий патент.

Багачанська Перша
сільська рада

16.11.2013

16.11.2017

Багачанська Перша
сільська рада

16.11.2013

-

3% доходу у разі
сплати податку на
додану вартість, 5%
у разі у разі
включення податку
на додану вартість до
сплати єдиного
податку.

11.12.2012

11.12.2017

Затверджена вартість
торговельного
патенту.

Балакліївська сільська рада
Рішення 3 сесії 6 «Про
встановлення Балакліївська
скликання
вартості
торговельного сільська рада
патенту на здійснення
торгівельної діяльності у
сфері
торгівельної
діяльності, провадження
торгівельної
діяльності
нафтопродуктами,
скрапленим
та
стиснутим
газом
та

2.

06.01.2011

3.

22.11.2012

1.

12.12.2011

1.

20.06.2012

2.

10.12.2012

діяльності
з
надання
платних послуг».
Рішення 5 сесії 6 «Про спрощену систему Балакліївська
скликання
оподаткування, обліку та сільська рада
звітності».
Рішення 18 сесії 6 «Про затвердження суми Балакліївська
скликання
орендного платежу за сільська рада
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради».
Білоцерківська сільська рада
Рішення 11 сесії 6 «Про встановлення ставок Білоцерківська
скликання
податку для платників, сільська рада
які
застосовують
спрощену
систему
оподаткування обліку та
звітності».
Бірківська сільська рада
Рішення 16 сесії 6
«Про
затвердження Бірківська
сільська
скликання
ставки
податку
на рада
нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки».
Рішення 21сесії 6
«Про затвердження суми Бірківська
сільська
скликання
орендного платежу за рада
нерухоме майно фізичних
осіб
на
території
Бірківської
сільської
ради.

26.12.2013

26.12.2017

Затверджені ставки
єдиного податку.

20.11.2013

20.12.2017

Визначено суму
орендного платежу
за нерухоме майно
фізичних осіб.

10-12.12.
2012

10-12.12.
2017

Встановлено ставки
податків.

13-14.06.
2013

1314.06.2017

Ставка податку – 2,7
% від мін.з-пл.

05-06.12.
2013

05-06.12.
2017

Ставка за 1кв.м.
нерухомого майна

05.12.201208.12.2012

05.12.201708.12.2017

Встановлено
3% доходу у разі
сплати податку на
додану вартість, 5%
у разі у разі

Корнієнківська сільська рада
1.

09.12.2011

Рішення 15 сесії 6
скликання

«Про встановлення ставок Корнієнківська
єдиного
податку для сільська рада
платників,
які
застосовують спрощену
систему оподаткування,

обліку та звітності».

включення податку
на додану вартість до
сплати єдиного
податку.

Михайлівська сільська рада
1.

19.07.2012

Рішення
21 «Про
встановлення Михайлівська
позачергової сесії 6 ставки єдиного податку сільська рада
скликання
для
платників,
які
застосовують спрощену
систему оподаткування,
обліку та звітності у 2013
році».

15-16.07.
2013

15-16.07.
2017

2.

05.09.2012

Рішення 22сесії
скликання

6 «Про місцеві податки та Михайлівська
збори на 2013 рік».
сільська рада

02-03.09.
2013

02-03.09.
2017

3.

27.12.2012

Рішення 26сесії
скликання

6 «Про затвердження суми Михайлівська
орендованого платежу за сільська рада
нерухоме майно фізичних
осіб
на
території
Михайлівської
сільської
ради».

24-26.12.
2013

24-26.12.
2017

4.

06.03.2013

Рішення
28 «Про внесення змін до Михайлівська
позачергової сесії 6 рішення
сесії
«Про сільська рада
скликання
затвердження тарифів по
використанню води» від

02.-04.03.
2014

02.-04.03.
2017

Встановлено
3% доходу у разі
сплати податку на
додану вартість, 5%
у разі у разі
включення податку
на додану вартість до
сплати єдиного
податку.
Залишено без змін
ставки податку на
нерухоме майно
відмінне від
земельної ділянки та
плату за торговий
патент.
Визначену суму
орендного платежу
за нерухоме майно
фізичних осібта
мінімальну вартість
місячної орендної
плати 1 кв.м.
загальної площі
нерухомості.
Затверджено тарифи
на воду на 1 чол. за
місяць: для
населення,яке

03.06.2011 року».

користується
водозабірними
колонками= 4,00
грн., яке
користується водою
в будинку-13,50 грн.,
яке користується
індивідуальними
колонками-10,70 грн.

Остап»євська сільська рада
1.

21.03.2012

2.

11.06.2012

3.

11.06.2012

4.

16.10.2012

Позачергова 16 сесія «Про
нарахування
6 скликання
орендної
плати
за
земельні
ділянки
на
території Остап»єйської
сільської ради».
Рішення 18 сесії 6 «Про
затвердження
скликання
ставок
по
місцевих
податках і зборах на 2013
рік».
Рішення 18 сесії 6 «Про
затвердження
скликання
порядку
залучення
коштів, пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури
населених
пунктів
Остап»євської
сільської
ради».
Рішення виконкому «Про
затвердження
тарифів
на
водопостачання,
які
надаються ТОВ АФГ
«Еліта»
на
території
Остап»євської
сільської
ради».

Остап»євська
сільська рада

21.03-22.03.
2013

21.03-22.03.
2017

Встановлена ставка
орендної плати.

Остап»євська
сільська рада

11.01.2014

-

Затверджені ставки
по місцевих
податках і зборах.

Остап»євська
сільська рада

11.06.2013

11.06.2017

затвердження
порядку залучення
коштів,

Остап»євська
сільська рада

16.10.2013

16.10.2017

затвердження
тарифів на
водопостачання

5.

07.12.2012

Рішення 23 сесії 6
скликання

«Про затвердження суми Остап»євська
орендованого платежу за сільська рада
нерухоме майно фізичних
осіб на території сіл
Остап»є, Ново Остапове,
Запілля,
Уханівка,
Підгір»я,
Олефіри
Остап»євської
сільської
ради».
Подільська сільська рада
«Про
встановлення Подільська сільська
ставки єдиного податку рада
для
платників,
які
застосовують спрощену
систему оподаткування,
обліку та звітності у 2013
році»
«Про
встановлення Подільська сільська
ставки
податку
на рада
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки».

07.12.2013

07.12.2017

затвердження суми
орендованого
платежу

1.

05.12..2011

Рішення
11
сесії
6скликання
(продовжено
дію
рішенням 16 сесії 6
скликання
від
25.06.2012).

20.06.2013

-

встановлення ставки
єдиного податку

2

15.07.2011

3.

19.09.2012

4.

18.12.2012

Рішення 8 сесії 6
скликання
(продовжено
дію
рішенням 16 сесії 6
скликання
від
25.06.2012).
Рішення 18сесії 6 «Про
встановлення
скликання
мінімальної
вартості
оренди 1 кв.м.загальної
площі нерухомого майна
на території Подільської
сільської ради на 2013
рік».
Рішення 20 сесії 6 «Про
розгляд
та
скликання
затвердження
технічної
документації
з
нормативної
грошової

20.06.2013

-

встановлення ставки
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки

Подільська сільська
рада

15.09.2013

-

встановлення
мінімальної вартості
оренди 1
кв.м.загальної площі
нерухомого майна

Подільська сільська
рада

15.12.2013

15.12.2017

затвердження
технічної
документації з
нормативної

оцінки земель в с.Поділ».
5.

26.02.2013

1.

11.08.2011

2.

19.09.2012

3.

26.11.2012

Рішення 22 сесії 6 «Про
плату
за Подільська сільська
скликання
користування земельними рада
ділянками наданими на
умовах оренди в 2013
році».

24.02.2014

-

11.08-12.08.
.2013

11.08-12.08.
2017

Рішення 11 сесії 6 «Про
розгляд
та Радивонівська
скликання
затвердження
технічної сільська рада
документації
з
нормативної
грошової
оцінки
земель
с.Чапаєвка».

19.09.2013

19.09.2017

Рішення 12 сесії 6 «Про встановлення ставок Радивонівська
скликання
єдиного
податку для сільська рада
платників,
які
застосовують спрощену
систему оподаткування,

26.11.2013

-

Радивонівська сільська рада
Рішення 6 сесії 6 «Про
розгляд
та Радивонівська
скликання
затвердження
технічної сільська рада
документації
з
нормативної
грошової
оцінки
земель
с.
Перекопівка».

грошової оцінки
земель
Про плату за
користування
земельними
ділянками наданими
на умовах оренди
виходячи з
нормативногрошової оцінки.
Затверджено базову
вартість 1 кв.м.
земель с.Перекопівка
-23,86 грн.,земель
різного
функціонального
використання в
розрізі економікопланувальних зон.
Затверджено базову
вартість 1 кв.м.
земель с.Чапаєвка 92,02 грн.,земель
різного
функціонального
використання в
розрізі економікопланувальних зон.
Встановлено
3% доходу у разі
сплати податку на
додану вартість, 5%
у разі у разі

обліку і звітності у 2013
році».

4.

26.11.2012

5.

28.12.2012

6.

28.12.2012

1.

19.12.2011

Рішення 12 сесії 6 «Про затвердження суми
скликання
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб
на
території
сілРадивонівка,
Володимирівка, Чапаєва,
Перекопівка
Радивонівської сільської
ради».
Рішення 13 сесії 6 «Про
розгляд
та
скликання
затвердження
технічної
документації
з
нормативної
грошової
оцінки
земель
с.
Володимирівка».

Радивонівська
сільська рада

26.11.2013

26.11.2017

Радивонівська
сільська рада

28.12.2013

28.12.2017

Рішення 13 сесії 6 «Про
розгляд
та Радивонівська
скликання
затвердження
технічної сільська рада
документації
з
нормативної
грошової
оцінки
земель
с.
Радивонівка».

28.12.2013

28.12.2017

15.-16.12

15.-16.12.

Рішення 11 сесії 6 «Про

Рокитянська сільська рада
встановлення Рокитянська сільська

включення податку
на додану вартість до
сплати єдиного
податку.
Визначену суму
орендного платежу
за нерухоме майно
фізичних осібта
мінімальну вартість
місячної орендної
плати 1 кв.м.
загальної площі
нерухомості.
Затверджено базову
вартість 1 кв.м.
земель
с.Володимирівка19,94 грн.,земель
різного
функціонального
використання в
розрізі економікопланувальних зон.
Затверджено базову
вартість 1 кв.м.
земель
с.Радивонівка-108,50
грн.,земель різного
функціонального
використання в
розрізі економікопланувальних зон.
Встановлено

скликання

2.

27.08.2012

ставки єдиного податку рада
для
платників
які
застосовують спрощену
систему
оподаткування
обліку та звітності у 2012
році».

Рішення 16 сесії 6 «Про
затвердження Рокитянська сільська
скликання
ставок
по
місцевих рада
податках і зборах на 2013
рік».

1.

09.12.2011

Рішення 11 сесії 6
скликання

2.

15.06.2012

Рішення
позачергової
скликання

3.

28.12.2012

Рішення 19 сесії 6
скликання

15
сесії 6

Степанівська сільська рада
«Про
затвердження Степанівська
переліку
сільська рада
адміністративних послуг,
які
надаються
Степанівською сільською
радою та її органами під
час здійснення власних та
делегованих повноважень
органів
місцевого
самоврядування».
«Про
затвердження Степанівська
ставок
по
місцевих сільська рада
податках і зборах на 2013
рік».
«Про затвердження суми Степанівська
орендованого платежу за сільська рада
нерухоме майно фізичних
осіб
на
території
с.Степанівка,
с.

3% доходу у разі
сплати податку на
додану вартість, 5%
у разі у разі
включення податку
на додану вартість до
сплати єдиного
податку
Про залишення без
змін ставок по
місцевих податках.

2012

2017

21.-22.08.
2013

21.-22.08.
2017

27.12.2012

27.12.2017

Затверджено перелік
адміністративних
послуг.

15.06.2013

-

29.12.2013

29.12.2017

Встановлені ставки
по місцевих
податках і зборах на
2013 рік.
Визначено суму
орендного платежу
за нерухоме майно
фізичних осіб.

4.

28.12.2012

5.

28.12.2012

6.

28.12.2012

7.

19.03.2012

Стефанівщина
Степанівської
сільської
ради.
Рішення 19 сесії 6 «Про
затвердження
скликання
технічної документації по
нормативній
грошовій
оцінці
земель
села
Степанівна Степанівської
сільської
ради
Великобагачанського
району
Полтавської
області».
Рішення 19 сесії 6 «Про
затвердження
скликання
технічної документації по
нормативній
грошовій
оцінці
земель
села
Стефанівщина
Степанівської
сільської
ради
Великобагачанського
району
Полтавської
області».
Рішення 19 сесії 6 «Про внесення змін до
скликання
переліку
адміністративних послуг
,які
надаються
Степанівською сільською
радою та її органами під
час здійснення власних та
делегованих повноважень
органів
місцевого
самоврядування».
Рішення 20 сесії 6
«Про оплату харчування в
скликання
ДНЗ
(дитсадок)

Степанівська
сільська рада

29.12.2013

29.12.2017

Витрати на освоєння
та облаштування
території населеного
пункту-17,28 грн. за
1 кв.м.; середня
базова вартість
земель -34,56 грн. за
1 кв.м.

Степанівська
сільська рада

29.12.2013

29.12.2017

Витрати на освоєння
та облаштування
території населеного
пункту-16,68 грн. за
1 кв.м.; середня
базова вартість
земель -33,36 грн. за
1 кв.м.

Степанівська
сільська рада

25.12.2013

25.12.2017

Внесені зміни до
переліку
адміністративних
послуг.

Степанівська
сільська рада

19.01.2014

-

Встановлена оплата
в розмірі 7,18 грн. за

1.

21.12.2012

«Світлячок»
Степанівської
сільської
ради на 2013 рік.»
Устивицька сільська рада
Рішення 26 сесії 6 «Про затвердження суми Устивицька сільська
скликання
орендованого платежу за рада
нерухоме майно фізичних
осіб на території с.
Устивиця,
Грянчиха,
Підлуки,
Сільське,
Дакалівка
Устивицької
сільської ради».

1 харчодень на одну
дитину.
22.12-23.12.
2013.

22.12-23.12.
2017

Затверджено суми
орендованого
платежу за нерухоме
майно фізичних осіб

Широкодолинська
сільська рада

10.07.2013

-

Затверджені ставки
місцевих податків і
зборів.

Широкодолинська
сільська рада

24.10.2013

24.10.2017

Затверджені тарифи
на водопостачання.

Широкодолинська
сільська рада

27.12.2013

27.12.2017

Затверджені суми
орендованого
платежу.

Широкодолинська
сільська рада

27.12.2013

-

Затверджена сума
батьківської плати.

Широкодолинська сільська рада
1.

11.07.2012

2.

25.10.2012

3.

28.12.2012

4.

28.12.2012

Рішення 17 сесії 6 «Про
затвердження
скликання
ставок
по
місцевих
податках і зборах на 2013
рік».
Рішення виконкому «Про
затвердження
№38
тарифів на послуги по
постачанню питної води».
Рішення 22 сесії 6 «Про затвердження суми
скликання
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради».
Рішення 22 сесії 6 «Про
затвердження
скликання
батьківської плати в ДНЗ
«Світанок» с. Широка
Долина на 2013 рік».

Якимівська сільська рада
1.

20.09.2011

Рішення 12 сесії 6 «Про
затвердження Якимівська
скликання
адміністративних послуг». сільська рада

2.

08.08.2012

Рішення 20 сесії 6 «Про встановлення ставки Якимівська

24.09.2012

12.08.2013

25.09.2017

-

Затверджено перелік
адміністративних
послуг.
Про затвердження

скликання

3.

08.08.2012

4.

26.12.2012

5.

29.12.2012

6

29.12.2012

єдиного
податку
для
платників,
які
застосовують
спрощену
систему
оподаткування,
обліку та звітності у 2013
році».
Рішення 20 сесії 6 «Про встановлення ставок
скликання
на нерухоме майно ,
відмінне від земельної
ділянки».
Рішення 25 сесії 6 «Про затвердження суми
скликання
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради».

сільська рада

Рішення 26 сесії 6 «Про
затвердження
скликання
технічної документації по
нормативній
грошовій
оцінці земель села Балюки
Якимівської
сільської
ради».
Рішення 26 сесії 6 «Про
затвердження
скликання
технічної документації по
нормативній
грошовій
оцінці
земель
села
Якимове
Якимівської
сільської ради».

ставки єдиного
податку.

Якимівська
сільська рада

12.08.2013

12.08.2017

Про
встановлення
ставки на нерухоме
майно.

Якимівська
сільська рада

24.12.2013

24.12.2017

Про затвердження
суми орендованого
платежу.

Якимівська
сільська рада

04.01.2014

04.01.2017

Якимівська
сільська рада

04.01.2014

04.01.2017

Про затвердження
технічної
документації по
нормативній
грошовій оцінці
земель.
Про затвердження
технічної
документації.

