Перелік діючих регуляторних актів в Зіньківському районі (станом на 01.07.2019)

№
п/
п

Дата
прийнятт
я
№ РА
регулятор
-ного
акта

Назва регуляторного
акта

Дата проведення
відстеження
результативності РА
Розробник РА
повторн
періодичне
е

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

Зіньківська міська рада

1

10 липня
2018 року

б/н.

Рішення 34 сесії 7
скликання Зіньківської
міської ради «Про
встановлення місцевих
податків та зборів на
території Зіньківської
міської ради на 2019
рік».

Зіньківська
міська рада

1.Встановити податок
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, на території
Зіньківської міської
ради:
1.1.Об’єкти житлової
нерухомості – 0,2
відсотків розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
законом на 1 січня
податкового (звітного)
періоду
1.2.Об’єкти
нежитлової
нерухомості:
1.2.1.для фізичних осіб
– 0,2 відсотків розміру
мінімальної заробітної

плати, встановленої
законом на 1 січня
податкового (звітного)
періоду;
1.2.2.для юридичних
осіб, фізичних осібпідприємців та
фізичних осіб, які
використовують
нерухоме майно з
метою отримання
прибутку – 0,5
відсотків розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
законом на 1 січня
податкового (звітного)
періоду.
1.3.Елементи податку
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки: платники
податку, об’єкт
оподаткування, база
оподаткування,
порядок обчислення
податку, податковий
період, строк та
порядок сплати
податку, строк та
порядок подання

звітності про
обчислення і сплату
податку визначаються
відповідно до норм ст.
266 Податкового
кодексу України.
1.4.Пільги із сплати
податку визначаються
відповідно до п.266.4
ст.266 Податкового
кодексу України.
Окрім того:
- звільнити від сплати
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки за
об’єкти нежитлової
нерухомості, що
перебувають у
власності фізичних
осіб – господарські
(присадибні) будівлі –
допоміжні (нежитлові)
приміщення до яких
належать: сараї, хліви,
гаражі, літні кухні,
майстерні, вбиральні,
погреби, навіси,
котельні, бойлерні,
альтанки, колодязі,
вольєри, тощо);

- звільнити від сплати
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки з
об’єктів житлової
та/або нежитлової
нерухомості що
перебувають у
власності членів
багатодітних сімей,
одиноких престарілих,
учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей, учасників
бойових дій, інвалідів І
групи, членів сімей
загиблих учасників
АТО та бойових дій,
пенсіонерів,
ліквідаторів аварії на
ЧАЕС.
2.Встановити ставки
єдиного податку для
фізичних осіб –
підприємців, які
здійснюють
господарську
діяльність з
розрахунку на
календарний місяць

(фіксовані ставки):
2.1.для першої групи
платників єдиного
податку – 10 відсотків
розміру прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб,
встановленого законом
на 1 січня податкового
(звітного) періоду;
2.2.для другої групи
платників єдиного
податку – 20 відсотків
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня податкового
(звітного) періоду;
2.3.для третьої –
четвертої груп
платників єдиного
податку
встановлюються
відсоткові ставки у
розмірах та порядку,
визначених ст.ст.292293 Податкового
кодексу України.
Застосування
додаткових ставок
єдиного податку

здійснюється
відповідно до
Податкового кодексу
України.
2.4.Елементи єдиного
податку: платники
податку, об’єкт
оподаткування, база
оподаткування,
порядок обчислення
податку, податковий
період, строк та
порядок сплати
податку, строк та
порядок подання
звітності про
обчислення і сплату
податку визначаються
відповідно до норм
ст.ст. 291 – 300
Податкового кодексу
України.
2.5.Єдиний податок
сплачується
платниками за місцем
податкової адреси та
зараховується до
місцевого бюджету
згідно з кодами
бюджетної
класифікації доходів.

3.Встановити
транспортний податок
на території
Зіньківської міської
ради з розрахунку на
календарний рік у
розмірі 25 000 гривень
за кожен легковий
автомобіль, що є
об’єктом
оподаткування.
3.1.Елементи
транспортного
податку: платники
податку, об’єкт
оподаткування, база
оподаткування,
порядок обчислення
податку, податковий
період, строк та
порядок сплати
податку, строк та
порядок подання
звітності про
обчислення і сплату
податку, визначаються
відповідно до норм
ст.267 Податкового
кодексу України.
4.Встановити ставку
туристичного збору на

території Зіньківської
міської ради у розмірі
1 (одного) відсотку
вартості усього
періоду проживання
(ночівлі) в місцях,
визначених
підпунктом 268.5.1
Податкового кодексу
України.
4.1.Елементи
туристичного збору:
платники податку,
об’єкт оподаткування,
база оподаткування,
порядок обчислення
податку, податковий
період, строк та
порядок сплати
податку, строк та
порядок подання
звітності про
обчислення і сплату
податку, визначаються
відповідно до норм
ст.268 Податкового
кодексу України.
5.Встановити ставку
земельного податку за
земельні ділянки на
території Зіньківської

міської ради на 2018
рік згідно додатків
1,2,3 цього рішення
(додаються).
5.1.Надати пільги у
розмірі 100 відсотків
по сплаті земельного
податку на території
Зіньківської міської
ради на 2018 рік
наступним категоріям
юридичних осіб:
5.2.санаторно-курортні
та оздоровчі заклади
громадських
організацій інвалідів,
реабілітаційні
установи громадських
організацій інвалідів;
5.3.громадські
організації інвалідів
України, підприємства
та організації, які
засновані
громадськими
організаціями інвалідів
та спілками
громадських
організацій інвалідів і
є їх повною власністю,
де протягом

попереднього
календарного місяця
кількість інвалідів, які
мають там основне
місце роботи,
становить не менш як
50 відсотків
середньооблікової
чисельності штатних
працівників облікового
складу за умови, що
фонд оплати праці
таких інвалідів
становить протягом
звітного періоду не
менш як 25 відсотків
суми загальних витрат
на оплату праці;
5.4.бази олімпійської
та паралімпійської
підготовки, перелік
яких затверджується
Кабінетом Міністрів
України;
5.5.дошкільні та
загальноосвітні
навчальні заклади
незалежно від форми
власності і джерел
фінансування, заклади
культури, науки (крім

національних та
державних
дендрологічних
парків), освіти,
охорони здоров’я,
соціального захисту,
фізичної культури та
спорту, які повністю
утримуються за
рахунок коштів
державного або
місцевих бюджетів;
5.6.державні та
комунальні дитячі
санаторно-курортні
заклади та заклади
оздоровлення і
відпочинку, а також
дитячі санаторнокурортні та оздоровчі
заклади України, які
знаходяться на балансі
підприємств, установ
та організацій, які є
неприбутковими і
внесені
контролюючим
органом до Реєстру
неприбуткових
установ та організацій.
У разі виключення

таких підприємств,
установ та організацій
з Реєстру
неприбуткових
установ та організацій
декларація подається
платником податку
протягом 30
календарних днів з дня
виключення, а податок
сплачується
починаючи з місяця,
наступного за місяцем,
в якому відбулося
виключення з Реєстру
неприбуткових
установ та організацій;
5.7.державні та
комунальні центри
олімпійської
підготовки, школи
вищої спортивної
майстерності, центри
фізичного здоров’я
населення, центри з
розвитку фізичної
культури і спорту
інвалідів, дитячоюнацькі спортивні
школи, а також центри
олімпійської

підготовки, школи
вищої спортивної
майстерності, дитячоюнацькі спортивні
школи і спортивні
споруди
всеукраїнських
фізкультурноспортивних товариств,
їх місцевих осередків
та відокремлених
підрозділів, що є
неприбутковими та
включені до Реєстру
неприбуткових
установ та організацій,
за земельні ділянки, на
яких розміщені їх
спортивні споруди. У
разі виключення таких
установ та організацій
з Реєстру
неприбуткових
установ та організацій,
декларація подається
платником податку
протягом 30
календарних днів з дня
виключення, а податок
сплачується
починаючи з місяця,

наступного за місяцем,
в якому відбулося
виключення з Реєстру
неприбуткових
установ та організацій;
5.8.Органи місцевого
самоврядування,
заклади, установи та
організації, які
повністю утримуються
за рахунок коштів
місцевого та
державного бюджетів.
5.9.Елементи
земельного податку:
платники податку,
об’єкт оподаткування,
база оподаткування,
порядок обчислення
податку, податковий
період, строк та
порядок сплати
податку, строк та
порядок подання
звітності про
обчислення і сплату
податку, визначаються
відповідно до норм
ст.269 – 287
Податкового кодексу
України.

6.Всі питання не
врегульовані цим
рішенням
регулюються
відповідно до норм
Податкового кодексу
України та діючих
нормативно-правових
актів. Відповідальність
за невиконання або
неналежне виконання
податкового обов’язку
несуть платники
податку відповідно до
Податкового кодексу
України.
7.Дане рішення
набирає чинності з 01
січня 2018 року та
підлягає
оприлюдненню на
офіційному веб-сайті
Зіньківської міської
ради Зіньківського
району Полтавської
області та друкованих
засобах масової
інформації.
Артелярщинська сільська рада
2

06.07.2018

б/н

Про встановлення

Артелярщинсь

Затверджено з

ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2019 рік.

ка сільська
рада

01.01.2019 року ставки
земельного податку:
1) для будівництва та
обслуговування 0,03%;
2) с/г угіддя - 1,0%;
3) за ділянки за
межами населених
пунктів - 5,0% від
оцінки ріллі по
області;
4) землі
лісогосподарського
призначення - 0,01%
від нормативногрошової оцінки;
5) землі
лісогосподарського
призначення в розмірі
0,01 % від
нормативно-грошової
оцінки
Звільнити від сплати:
1) органи місцевого
самоврядування,
заклади, установи,
організації, що діють
на території сільської
ради;
2) дошкільні та
загальноосвітні

навчальні заклади,
заклади культури,
освіти, охорони
здоров'я, соціального
захисту, фізичної
культури.

3

4

06.07.2018

06.07.2018

б/н

б/н

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, на 2019 рік.

Про єдиний податок.

Артелярщинсь
ка сільська
рада

Встановити з
01.01.2019 року:
1) для об'єктів
житлової нерухомості
фіз. осіб - 0,5%;
2) для об'єктів
нежитлової
нерухомості фіз. осіб 0,1%;
3) для об'єктів
житлової нерухомості
юр. осіб - 0,5%;
4) для об'єктів
нежитлової
нерухомості юр. осіб 0,5%.

Артелярщинсь
ка сільська
рада

Встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб підприємців першої
групи платників
єдиного податку на
2019 рік для І гр. у

розмірі 10%, для ІІ гр.
у розмірі 20% до
розміру мінімальної
заробітної плати.

5

06.07.2018

б/н

Про ставки акцизного
податку.

Артелярщинсь
ка сільська
рада

Встановлення ставки
акцизного податку з
реалізації суб'єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
території
Артелярщинської
сільської ради на 2019
рік у розмірі 5 % від
вартості.

Батьківська сільська рада

6

13.07.2018
р

б/н

Рішення двадцять
п’ятої (позачергової)
сесії сьомого скликання
«Про встановлення
ставки єдиного
Батьківська
податку для фізичних
сільська рада
осіб-підприємців на
території Батьківської
сільської ради на 2019
рік»

Встановити ставки
податку для фізичних
осіб-підприємців, які
здійснюють
господарську
діяльність, з
розрахунку на
календарний місяць:
 для 1 групи
платників
єдиного податку
– 10% розміру
мінімальної заробітної

плати;


7

8

13.07.2018
р

13.07.2018
р

для 2 групи
платників
єдиного податку
– 20% розміру
мінімальної
заробітної плати

б/н

Рішення двадцять
п’ятої (позачергової)
сесії сьомого скликання
«Про встановлення
ставки акцизного
Батьківська
податку з реалізації
сільська рада
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
2019 рік»

Встановити акцизний
податок з реалізації
через роздрібну
торгівельну мережу
пива, алкогольних
напоїв, тютюнових
виробів, тютюну та
промислових
замінників тютюну,
нафтопродуктів,
біодизелю та
скрапленого газу в
розмірі – 5%

б/н

Рішення двадцять
п’ятої (позачергової)
сесії сьомого скликання
«Про встановлення
ставок та пільг із
Батьківська
сплати податку на
сільська рада
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на території
Батьківської сільської

Встановити ставки
податку за 1кв.м.
житлової площі
об»єкта житлової
нерухомості:
 для об»єктів
житлової
нерухомості, що
перебувають у
власності – у

ради на 2019 рік»

9

10

16.06.2017

13.07.2017

б/н

Рішення
п’ятнадцятої сесії
сьомого скликання
«Про встановлення
ставки транспортного
податку на 2018 рік»

б/н

Рішення шістнадцятої
(позачергової) сесії
сьомого скликання
«Про встановлення
ставок земельного

розмірі 0,2%
розміру
мінімальної
заробітної плати;
для об»єктів
нежитлової
нерухомості, що
перебувають у
власності – у розмірі
0,1% розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
законом на 1 січня
звітного (податкового)
року

Батьківська
сільська рада

Встановити ставку
транспортного податку
для фізичних та
юридичних осіб, які
мають зареєстровані
автомобілі віком до
п’яти років і об’ємом
більше 3000 см3 у
розмірі 25 тис.грн. за
рік за 1 автомобіль

Батьківська
сільська рада

Встановити ставку
земельного податку на
земельні ділянки:
- для будівництва та
обслуговування

податку на 2018 рік»

жилого будинку та
споруд – у розмірі
0,03% від їх
нормативної грошової
оцінки;
сільськогосподарських
угідь – у розмірі 0,6%
від їх нормативної
грошової оцінки;
-на земельні ділянки,
які перебувають у
постійному
користуванні суб’єктів
господарювання – у
розмірі
6,0% від їх
нормативної грошової
оцінки;
-розташовані за
межами населених
пунктів, нормативну
грошову оцінку яких
не проведено – у
розмірі 5% від
нормативної грошової
оцінки одиниці площі
ріллі по області;
-на інші землі – у
розмірі 2% від
нормативної грошової

оцінки земель

11

12

21.09.2018

08.02.2019
р

б/н

б/н

Рішення двадцять
сьомої (позачергової)
сесії сьомого скликання
«Про внесення змін до
Сільська рада
ставки земельного
податку земель
лісогосподарського
призначення»

Встановити ставку
земельного податку
земель лісогосподарського призначення на
2018 – 2019 роки в
розмірі 0,01% від
нормативно- грошової
оцінки одиниці площі
земельної ділянки не
залежно від її
проведення, в
адміністративних
межах сільської ради.

Рішення тридцять
другої сесії сьомого
скликання «Про
встановлення розміру
ставки туристичного
збору на території
Батьківської сільської
ради на 2019 рік»

Встановити ставку
туристичного збору на
кожну добу тимчасового розміщення особи
у місцях проживання
(ночівлі) у розмірі
0,03% для
внутрішнього туризму
та 0,1% для зовнішнього туризму від
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня звітного
(податкового) року

Сільська рада

для однієї особи за
одну добу тимчасового розміщення.

13

08.02.2019
р

б/н

Рішення тридцять
другої сесії
сьомого скликання
«Про внесення змін до
рішення сільської ради
від 13.07.2018 року
«встановлення ставок
та пільг із сплати
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території Батьківської
сільської ради на 2019
рік»

Сільська рада

Встановити ставки
податку за 1кв.м.
житлової площі
об»єкта житлової
нерухомості:
 для об»єктів
житлової
нерухомості, що
перебувають у
власності – у
розмірі 0,2%
розміру
мінімальної
заробітної плати;
 для об»єктів
нежитлової
нерухомості, що
перебувають у
власності – у
розмірі 0,1%
розміру
мінімальної
заробітної плати,
встановленої
законом на 1
січня звітного
(податкового)

року
- для будівель
промисловості та
складів (будівлі інших
промислових виробництв, включаючи
поліграфічне) - у
розмірі 0,1% розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
законом на 1 січня
звітного (податкового)
року
Бірківська сільська рада

14

30 червня
2018 року

б/н

Рішення двадцятої
(поза-чергової) сесії
сільської ради
сьомого скликання «
Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2019 рік»

Бірківська
сільська рада

Ставка земельного
податку :
- за земельні ділянки
для будівництва і
обслуговування
жилого будинку
господарських
будівель і споруд - у
розмірі 0,04 % від їх
нормативної грошової
оцінки ;
- за земельні ділянки
сільськогосподарських угідь
(рілля , сіножаті,
пасовища , багаторічні

насадження ,
незалежно від
місцезнаходження (
крім земельних
часток(паїв)) - у
розмірі 0,5 % від їх
нормативної грошової
оцінки ;
- за земельні
частки(паї) (крім тих ,
які передані в оренду
платникам єдиного
податку четвертої
групи) – у розмірі 1,0
% від їх нормативної
грошової оцінки;
- за земельні ділянки,
які перебувають у
постійному
користуванні суб’єктів
господарювання (крім
державної та
комунальної форми
власності) -у розмірі
6,0 % від їх
нормативної грошової
оцінки;
- за земельні ділянки
державної та
комунальної форми
власності – у розмірі 1

% від їх нормативної
грошової оцінки ;
- за земельні ділянки
розташовані за межами
населених пунктів,
нормативну грошову
оцінку яких не
проведено
встановлюються у
розмірі 5 % від
нормативної грошової
оцінки площі ріллі по
області.

15

30 червня
2018 року

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової) сесії
сільської ради
сьомого скликання
« Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної ділянки, на
території Бірківської
сільської ради на
2019 рік».

Бірківська
сільська рада

Для об'єктів житлової
нерухомості, що
перебувають у
власності фізичних та
юридичних осіб, у
розмірі 1,0 відсотка
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня звітного
(податкового) року, за
1 кв. метр бази
оподаткування;
- для об'єктів
нежитлової
нерухомості, що
перебувають у

власності фізичних та
юридичних осіб, у
розмірі 0,1 відсотка
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня звітного
(податкового) року, за
1 кв. метр бази
оподаткування.

16

17

30 червня
2018 року

30 червня
2018 року

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової) сесії
сільської ради
сьомого скликання
«Про встановлення
ставок туристичного
збору на території
Бірківської сільської
ради на 2019 рік »

б/н

Рішення двадцятої
(позачер-гової) сесії
сільської ради сьомого Бірківська
скликання
сільська рада
« Про встановлення
ставок єдиного
податку для фізичних
осіб – підприємців на

Бірківська
сільська рада

1 відсоток до бази
справляння збору

1. Для першої групи
платників єдиного
податку - 10 відсотків
розміру прожиткового
мінімуму.
2. Для другої групи
платників єдиного
податку - 20 відсотків

території Бірківської
сільської ради на 2019
рік »

розміру мінімальної
заробітної плати.
3. Для третьої групи
платників єдиного
податку :
- 3 відсотки доходу - у
разі сплати податку на
додану вартість згідно
з Податковим
кодексом України;
- 5 відсотків доходу у разі включення
податку на додану
вартість до складу
єдиного податку;
- податок для фізичних
осіб - підприємців, які
здійснюють діяльність
з виробництва,
постачання, продажу
(реалізації) ювелірних
та побутових виробів з
дорогоцінних металів,
дорогоцінного
каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного
утворення та
напівдорогоцінного
каміння, ставка
єдиного податку

встановлюється у
розмірі - 5 відсотків
доходу (у разі
включення податку
на додану вартість
до складу єдиного
податку);
- податок для
платників єдиного
податку першої, другої
і третьої груп (фізичні
особи - підприємці) у
розмірі 15 відсотків.

18

30 червня
2018 року

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової) сесії
сільської ради
сьомого скликання «
Про встановлення
ставки транспортного
податку на 2019 рік»

Бірківська
сільська рада

25 тис.грн. за кожен
легковий автомобіль ,
зареєстрований в
Україні згідно з
чинним
законодавством ,з року
випуску яких минуло
не більше п’яти років
(включно) та
середньоринкова
вартість яких
становить понад 375
розмірів мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня податкового
(звітного) року

19

20

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової) сесії
сільської ради
сьомого скликання «
Про встановлення
ставки акциз-ного
податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі під
акциз-них товарів на
2019 рік »

27 вересня
б/н
2018 року

Рішення двадцять
другої сесії
сільської ради
сьомого скликання «
Про внесення змін до
рішень сесій сільської
ради про
встановлення
місцевих податків та
зборів на 2018 – 2019
роки».

30 червня
2018 року

Бірківська
сільська рада

5 відсотків від вартості
(з податком на додану
вартість) .

Бірківська
сільська рада

Ставка податку за
землі лісогосподарського
призначення - 0,010
% від нормативної
грошової оцінки

21

18 лютого
б/н
2019 року

Рішення двадцять
сьомої сесії сільської
ради сьомого
скликання « Про
внесення змін в
рішення двадцятої
(позачергової ) сесії
сільської ради
сьомого скликання від
30 червня 2018 року «
Про встановлення
податків та зборів на
території Бірківської
сільської ради на 2019
рік» та « Про
встановлення ставок
туристичного збору на
території Бірківської
сільської ради на 2019
рік »

Ставка туристичного
збору у
відсотковому
відношенні від мінімальної заробітної
плати , встанов-леної
законом на 1 січня
звітного (податкового)
року для однієї особи
за одну добу
тимчасового
розміщення
- для внутрішнього
туризму - 0,5 відсотка ;
- для в’їзного туризму
- 2,5 відсотка.

Бірківська
сільська рада

Власівська сільська рада

22

12.06.2018

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання Про
Власівська
встановлення ставок
сільська рада
єдиного податку для
фізичних осіб
підприємців на 2019 рік

-

періодичне
(01.01.201931.12.2019)

Встановити фіксовані
ставки єдиного
податку для фізичних
осіб –підприємців:
- для першої групи 10% до розміру
прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб

встановленого законом
на 1 січня податкового
(звітного) року;
- для другої групи 20% до розміру
мінімальної заробітної
плати
встановленої законом
на 1 січня податкового
(звітного) року.

23

12.06.2018

б/н

Рішення 12 сесії 7
скликання
Про встановлення
ставки транспортного
податку на 2019 рік

24

12.06.2018

б/н

Рішення 12 сесії 7

Власівська
сільська рада

Власівська

-

періодичне
(01.01.201931.12.2019)

Об’єктом
оподаткування є
легкові автомобілі, з
року випуску яких
минуло не більше
п’яти років (включно)
та середньоринкова
вартість яких
становить понад 375
розмірів мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня податкового
(звітного) року в
розмірі 25 000 гривень
за кожен легковий
автомобіль, що є
об’єктом
оподаткування.

-

періодичне

Встановити ставку

скликання
Про податок на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік

сільська рада

(01.01.201931.12.2019)

туристичного збору в
розмірі 1 % до бази
справляння збору. 1.
Встановити ставки
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки:
1.1.Для об'єктів
житлової нерухомості,
що перебувають у
власності фізичних та
юридичних осіб, у
розмірі 0,2 відсотка
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня звітного
(податкового) року, за
1 кв. метр бази
оподаткування;
1.2. Для об'єктів
нежитлової
нерухомості, що
перебувають у
власності фізичних та
юридичних осіб, у
розмірі 0,1 відсотка
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня звітного

(податкового) року, за
1 кв. метр бази
оподаткування.

25

26

12.06.2018

07.09.2018

б/н

б/н

Рішення 12 сесії 7
скликання
Про затвердження
ставок земельного
податку та орендної
плати на 2019 рік
в грошовому виразі

Рішення 12 сесії 7
скликання
Про внесення змін до
ставки земельного
податку земель
лісогосподарського
призначення

Власівська
сільська рада

Власівська
сільська рада

-

-

періодичне
(01.01.201931.12.2019)

Затвердити на 2019
рік ставки земельного
податку на території
Власівської сільської
ради за земельні
ділянки, нормативну
грошову оцінку яких
проведено, у розмірі
0,03 відсотка від їх
нормативної грошової
оцінки, а для
сільськогосподарських
угідь у розмірі 0,3
відсотка від їх
нормативної грошової
оцінки.

періодичне
(01.01.201831.12.2019)

Встановити на 20182019 роки ставки
земельного податку
земель
лісогосподарського
призначення в розмірі
0,01 % від нормативної
грошової оцінки
одиниці площі
земельної ділянки не
залежно від її

проведення.

27

21.02.2019

б/н

Рішення 12 сесії 7
скликання
Про внесення змін до
рішення 19 сесії 7
скликання від
12.06.2018 «Про
встановлення ставки
туристичного збору на
2019 рік»

Власівська
сільська рада

-

періодичне
(01.01.201931.12.2019)

Встановити ставки
туристичного збору за
кожну добу
тимчасового
розміщення особи у
місцях проживання
(ночівлі), в розмірі 0,5
відсотка – для
внутрішнього туризму
та 5 відсотків – для
в’їздного туризму від
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня звітного
(податкового) року,
для однієї особи за
одну добу тимчасового
розміщення

В-Павлівська сільська рада

28

08.06.2018

б/н

Рішення 24
позачергової сесії 7
скликання «Про
податок на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки»

29

08.06.2018

б/н

Рішення 24

В.Павлівська
сільська рада

-

-

Для об’єктів житлової
нерухомості у розмірі
0,2% для сільських
населених пунктів
0,1% розміру
мінімальної заробітної
плати

В.Павлівська

-

-

Встановити ставку

позачергової сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
акцизного податку з
реалізації суб’єктами
господарювання
підакцизних товарів»

30

31

32

33

08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

сільська рада

б/н

Рішення 24
позачергової сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
транспортного
податку»

б/н

Рішення 24
позачергової сесії 7
скликання «Про ставки
туристичного збору»

В.Павлівська
сільська рада

б/н

Рішення 24
позачергової сесії 7
скликання «Про
встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців на
території сільської
ради»

В.Павлівська
сільська рада

Рішення 24
позачергової сесії 7
скликання «П ро

В.Павлівська
сільська рада

В.Павлівська
сільська рада

акцизного податку з
реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарі в
розмірі 5%

-

-

-

-

Встановити ставку
транспортного податку
об’єм циліндра 3000
см в розмірі 25 тис.
грн.

-

Встановити ставку
туристичного збору в
розмірі 1% до бази
справляння збору

-

І група платників у
розмірі 10,%,
ІІ група – 20%

- для будівництва і
обслуговування
жилого будинку в

34

07.09.2018

26 сесія
7
скликан
ня

встановлення ставок
земельного податку на
2018 рік на території
сільської ради»

розмірі 0,03 % від
нормативної грошової
оцінки у урахуванням
коефіцієнта індексації
1,06
- на земельні ділянки
с/г призначення (рілля
. сіножаті, пасовища у
розмірі 1% від
нормативної грошової
оцінки у урахуванням
коефіцієнта індексації
1,0
- на земельні ділянки,
які в постійному
користуванні- 6% від
нормативної грошової
оцінки
-на земельні ділянки за
межами населених
пунктів нормативно
грошову оцінку яких
не встановлено- 5% від
нормативної грошової
оцінки площі ріллі по
області.

Про внесення змін до
ставки земельного
податку земель
лісогосподарського

Для земель
лісогосподарського
призначення на 20182019 в розмірі 0,01 %

В.Павлівська
сільська рада

призначення

35

16.04.2019

30 сесія
7
скликан
ня

Про внесення змін до
рішення четвертої сесії
сьомого скликання від
08.06.2018 р. «Про
встановлення ставки
туристичного збору на
2019 рік»

від нормативногрошової оцінки
одиниці площі
земельної ділянки
незалежно від її
проведення в
адмін..межах
В.Павлівської
сільської ради.

В.Павлівська
сільська рада

Встановити ставку
туристичного збору в
розмірі 0,5% для
внутрішнього туризму,
1% для в’їзного
туризму

Рішення двадцятої
сесії сьомого скликання
Високівська
«Про встановлення
сільська рада
ставок єдиного податку
на 2019 рік»

Встановити з
01.01.2019 року ставки
єдиного податку для
суб’єктів
підприємницької
діяльності за один
календарний місяць у
розмірі : для платників
першої групи обсяг
доходу яких протягом
календарного року не
перевищує150000грн.

Високівська сільська рада

06.07.2018
36

б\н

в розмірі 10 відсотків
розміру мінімальної
заробітної плати.

37

06.07.2018

б\н

38

06.07.2018

б/н

39

06.07.2018

б/н

Рішення двадцятої
сесії сьомого скликання
Високівська
«Про встановлення
сільська рада
місцевих податків і
зборів на 2019 рік»

Рішення двадцятої
сесії сьомого скликання
«Про встановлення
ставок та пільг із
Високівська
сплати земельного
сільська рада
податку на 2019 рік»

Рішення двадцятої

Високівська

Встановити на
території Високівської
сільської ради місцеві
податки і збори:
Податок на нерухоме
майно,транспортний
податок, плата за
землю,єдиний податок.
Затвердити на 2019 рік
такі ставки земельного
податку:
Для будівництва та
обслуговування у
розмірі 0,03%від
нормативної грошової
оцінки. На земельні
ділянки
сільськогосподарських
угідь у розмірі 0,3%
від нормативної
грошової оцінки.землі
житлової забудови
0,03, землі водного
фонду 0,1, землі
промисловості 0,3.
Встановити ставки

сесії сьомого скликання сільська рада
«Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік»

40

41

06.07.2018

07.09.2018

б/н

б/н

Рішення двадцятої
сесії сьомого скликання
« Про встановлення
Високівська
ставки транспортного
сільська рада
податку на 2019 рік»

Рішення ч21 сесії
сьомого скликання
«Про внесення змін до
ставки
земельного податку
земель

Високівська
сільська рада

податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки:
Об’єкти житлової,що
перебувають у
власності фізичних та
юридичних осіб у
розм..0,2 відсотка від
мінім. Зароб. Плати за
1 кв.м. бази
оподаткування.
Об’єкти нежитлової
нерухомості:для
сільського населеного
пункту0,1% розм..
зар.пл.
Встановити ставку
транспортного податку
легкові автомобілі
яких зареєстровані в
Українз об’ємом
циліндра понад 3000см
у розмірі 25 тис.грн. за
кожен автомобіль
Встановити ставки
земельного податку
земель
лісогосподарського
призначення на 20182019 р.р. в розмірі 0,01

лісогосподарського
призначення»

% від нормативно –
грошової оцінки
одиниці площі
земельної ділянки не
залежно від її
проведення в
адміністративних
межах Високівської
сільської ради

Дейкалівська сільська рада

42

43

44

27.06.2018

27.06.2018

27.06.2018

б\н

Рішення 24 сесії 7
скликання Про
встановлення ставки
акцизного податку з
реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
2019 рік

б\н

Рішення сесії 24 сесії 7
скликання Про
встановлення ставки
транспортного податку
на 2019 рік

Дейкалівська
сільська рада

б\н

Рішення сесії 24 сесії 7
скликання Про
встановлення ставки
туристичного збору на
2019 рік

Дейкалівська
сільська рада

Дейкалівська
сільська рада

-

-

-

-

Про встановлення
ставки акцизного
податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
2019 рік, 5 відсотків

-

Про встановлення
ставки транспортного
податку, понад 3000
см.куб - 25 тис. грн.

-

Про встановлення
ставки туристичного
збору, 1 відсоток

45

46

27.06.2018

27.06.2018

б\н

б\н

Рішення сесії 24 сесії 7
скликання Про
встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців на
території Дейкалівської
сільської ради на 2019
рік

Рішення сесії 24 сесії 7
скликання Про податок
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік

47

27.06.2018

б\н

Рішення сесії 24 сесії 7
скликання
Про встановлення
ставок земельного
податку на 2019 рік в
грошовому виразі

48

27.06.2018

б\н

Рішення сесії 24 сесії 7

Дейкалівська
сільська рада

Дейкалівська
сільська рада

-

-

-

Про встановлення
ставок єдиного
податку для фізичних
осіб-підприємців на
території
Дейкалівської
сільської ради,
платники 1 групи- 10
відсотків, платники 2
групи -20 відсотків.

-

Про податок на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, житлової
нерухомості — 1,0
відсоток, нежитлової
нерухомості — 0,1
відсоток

Дейкалівська
сільська рада

-

-

Про встановлення
ставок земельного
податку на 2019 рік в
грошовому виразі
За зем.діл.для будів.та
обслуг. житл. буд.0,03%, за зем. діл с/г
угідь – 0,5 %, за зем.
частки(паї)
одноосібників-1,0%

Дейкалівська

-

-

Про встановлення

скликання
Про встановлення
орендної плати за
землю для громадян та
встановлення ставок
орендної плати по
категоріям земель і
основним цільовим
призначенням
земельних ділянок на
2019 рік

49

50

21.08.18

15.02.2019

б\н

Рішення 26 сесії 7
скликання
Про внесення змін до
ставки
земельного податку
земель
лісогосподарського
призначення

б/н

Рішення 32 сесії 7
скликання
Про внесення змін до
рішення 24
(позачергової) сесії

сільська рада

Дейкалівська
сільська рада

Дейкалівська
сільська рада

орендної плати за
землю для громадян та
встановлення ставок
орендної плати по
категоріям земель і
основним цільовим
призначенням
земельних ділянок на
2019 рік- 3 % норм.
грош. оцінки для гром.
та 10% для ведення
товар. с/г вир.

-

-

-

Про встановлення
ставку земельного
податку на 2018-2019
р.р за
місцезнаходженням
земельних ділянок
лісового фонду в
межах Дейкалівської
сільської ради у
розмірі 0,01 % від
нормативно-грошової
оцінки одиниці площі
ріллі по області

-

Про встановлення
ставок туристичного
збору у відсотковому
відношенні від
мінімальної

сільської ради
від 27.06.2018 року «
Про встановлення
ставок туристичного
збору на території
Дейкалівської
сільської ради на
2019 рік».

заробітної
плати, встановленої
законом на 1 січня
звітного (податкового)
року, для однієї особи
за одну добу
тимчасового
розміщення:
 для
внутрішнього
туризму – 0,5
відсотка;
 для в’їзного
туризму– 2,5
відсотка.

Лютенсько-Будищанська сільська рада

51

52

08.06.2018

08.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання ««Про
встановлення місцевих
податків та зборів на
території ЛютенськоБудищанської сільської
ради на 2019 рік»

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
єдиного податку для
фізичних осіб –

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

-

-

01.01.201931.12.2019

Встановлення
місцевих податків та
зборів на території
ЛютенськоБудищанської
сільської ради на 2019
р

01.01.201931.12.2019

Встановити ставки
єдиного податку на
Встановити ставки
єдиного податку на
2019 рік для фізичних

підприємців на 2019
рік»

53

08.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
транспортного податку
на 2019 рік»

осіб –підприємців
- для першої групи 10% до розміру
прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб
встановленого законом
на 1 січня податкового
( звітного )року.
-для другої групи 20% до розміру
мінімальної заробітної
плати встановленої
законом на 1 січня
податкового ( звітного
)року.
Рішення набирає
чинності з 01.01.2019
року.

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

-

01.01.201931.12.2019

1. Встановити ставки
транспортного податку
на 2019 рік для
легкових автомобілів, з
року випуску яких
минуло не більше 5
років та середньо
ринкова вартість яких
становить понад 375
розмірів мінімальної
заробітної

встановленої законом
на 1 січня податкового
(звітного ) року в
розмірі
25 000 гривень за
кожен легковий
автомобіль, що є
об’єктом
оподаткування.

54

08.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання «Про
податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
2019 рік»

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

-

01.01.201931.12.2019

1.1.Для об'єктів
житлової нерухомості,
що перебувають у
власності фізичних та
юридичних осіб, у
розмірі 0,2 відсотка
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня звітного
(податкового) року, за
1 кв. метр бази
оподаткування;
1.2.Для об'єктів
нежитлової
нерухомості, що
перебувають у
власності фізичних та
юридичних осіб, у
розмірі 0,1 відсотка
розміру мінімальної

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

55

08.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання « Про
встановлення
земельного податку на
2018 рік»

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

-

01.01.201931.12.2019

Ставка земельного
податку за земельні
ділянки для
будівництва та
обслуговування
жилого будинку
господарських
будівель та споруд –
у розмірі 0,03 % від
їх нормативної
грошової
оцінки;(згідно додатку
до цього рішення)
4.2.Ставка земельного
податку на земельні
ділянки
сільськогосподарських
угідь (рілля, сіножаті,
пасовища, багаторічні
насадження) – у
розмірі 0,5% від їх
нормативної грошової
оцінки; (незалежно від

місця знаходження та
згідно додатку до
цього рішення.)
4.3.Ставка земельного
податку за земельні
ділянки, які
перебувають у
постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання (крім
державної та
комунальної форм
власності) - у розмірі
1,0 % від їх
нормативної грошової
оцінки;
4.4.Ставка податку за
земельні ділянки,
розташовані за
межами населених
пунктів ,нормативно
грошову оцінку яких
не проведено,
встановлюється в
розмірі 5 відсотків, а
для
сільськогосподарських
угідь 0,6% від
нормативної грошової
оцінки одиниці площі

ріллі по області;

56

08.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання «Про
встановлення пільг
щодо сплати
земельного податку
юридичними особами
на 2018 рік»

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

01.01.201931.12.2019

Звільнити 100% від
сплати земельного
податку:
- Органи місцевого
самоврядування,
заклади, установи,
організації, які
повністю утримуються
за рахунок коштів
державних або
місцевих бюджетів.
- Релігійні організації,
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, а також
благодійні організації,
створені відповідно до
закону, діяльність
яких не передбачає
одержання прибутків.
- Дошкільні та

загальноосвітні
навчальні заклади,
заклади культури,
освіти, охорони
здоров’я, соціального
захисту, фізичної
культури, які повністю
утримуються за
рахунок державних
або місцевих
бюджетів.

57

58

08.06.2018

05.09.2018

б/н

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставок
орендної плати за
використання
земельних ділянок в
межах населених
пунктів»

Рішення сесії 26 сесія 7
скликання «Про
встановлення ставки
земельного податку
земель
лісогосподарського
призначення»

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

01.01.201931.12.2019

періодичне

Встановлення ставок
орендної плати за
використання
земельних ділянок в
межах населених

Про внесення змін до
ставки земельного
податку земель
лісогосподарського
призначення.
Встановити ставки
земельного податку
земельлісогосподарськ
ого призначення на
2018-2019рр. в розмірі
0,01% від нормативно-

грошової оцінки
одиниці площі з/д не
залежно від її
проведення в
адмістративних межах
ЛютенськоБудищаської сільської
ради
Новоселівська сільська рада

59

60

61

14.06.2018
р

б/н

14.06.2018
р

б/н

14.06.2018
р

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання
«Про встановлення
орендної плати за
землі комунальної
власності
територіальної громади
на 2018рік»
Рішення 24 сесії 7
скликання
«Про встановлення
ставок
земельного податку
на 2019 рік »

Рішення 24 сесії 7
скликання

Новоселівська
сільська
рада

Новоселівська сільська
рада

Новоселівська сільська

-

з березня по
грудень

Про встановлення
ставок орендної плати
за землі комунальної
власності
територіальної
громади на 2018 рік
для юридичних осіб,
та фізичних осіб.

з січня по
грудень

Затвердити на 2018
рік ставки податку за
землі для громадян
Ставки за землі
Зупинити дію пункту 1
рішення14сесії 7
скликання від
30.06.2016

з січня по
грудень

Затвердити положення
про

«Про затвердження
положення про
земельний податок на
території
Новоселівської
сільської ради та
встановлення ставок
земельного податку на
території
Новоселівської
сільської ради на 2018
рік»

рада

земельний податок на
території
Новоселівської
сільської ради та
встановити ставки
земельного податку на
земельні ділянки, які
перебувають
у постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання /крім
державної та
комунальної форми
власності /у розмірі
1.0% від їх
нормативної грошової
оцінки земель.
4.Ставки податку за
земельні ділянки
розташовані за
межами населених
пунктів, нормативну
грошову оцінку яких
не проведено
встановлюється у
розмірі 5% від
нормативної
грошової оцінки
площі ріллі по області.

62

63

64

14.06.2018
р

14.06.2018
р

20.09.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання
«Про встановлення
розміру ставки єдиного
податку»

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання
«Про встановлення
ставки транспортного
податку на 2019 рік»

б/н

Рішення 29 сесії 7
склик. «Про внесення
змін до ставки
земельно-го податку на
землі
лісогосподарського
призначення»

Новоселівська сільська
рада

Новоселівська сільська
рада

Новоселівська сільська
рада

з січня по
грудень

Про встановлення
ставки єдиного
податку для суб’єктів
господарювання , які
відносяться до першої
групи спрощеної
системи
оподаткування обліку
та звітності у розмірі
10% мінімальної
заробітної плати за
один календарний
місяць

з січня по
грудень

Про встановлення
ставки транспортного
податку у розмірі 25
тис.грн за
календарний рік за
один легковий
автомобіль

періодичне

Встановлена ставка
земель-ного податку
на землі лісогосподарського
призначення на 20182019 роки, в розмірі
0.01 % від нормативно

- грошової оцінки
одиниці площі
земельної ділянки
Першотравнева сільська рада

65

04.07.2018

б/н

рішення 19-ої сесії 7-го
скликання
Про затвердження
положення про
земельний податок та
встановлення ставок та
пільг із сплати
земельного податку та
орендної плати на 2019
рік

Першотравнев
а сільська рада

періодичне

Ставка земельного
податку за земельні
ділянки для
будівництва та
обслугову-вання
жилого будинку
господарських
будівель та споруд у розмірі 0,04 % від їх
нормативної грошової
оцінки.
Ставка земельного
податку за земельні
ділянки
с/господарських угідь
(рілля, сіножаті,
пасовища, багаторічні насадження) - у
розмірі 1 % від їх
норма-тивної грошової
оцінки.
Ставка земельного
податку за земельні
ділянки які
перебувають у
постійному

користуванні суб’єктів
господарювання (крім
державної та
комунальної форм
власності) - у розмірі
5,0 % від їх
нормативної грошової
оцінки .
Ставка земельного
податку на земельні
ділянки розташовані за
межами населених
пунктів, нормативна
грошова оцінка яких
не проведена, - у
розмірі 5% одиниці
площі ріллі по області.

66

67

04.07.2018

13.07.2017

б/н

рішення 19-ої сесії 7
склик. Про
встановлення ставки
туристичного збору

б/н

рішення 13-ої сесії
сьомого скликан
Про встановлення
ставок єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців на
території Першотравневої сільської

Першотравнев
а сільська рада

Першотравнев
а сільська рада

періодичне

на 2019 рік ставка
туристич-ного збору
складає 1.0 % до бази
справляння збору

періодичне

Фіксовані ставки
єдиного податку з
розрахунку на
календарний місяць з
1.01.2018:
Для платників І групи,
які не використовують
працю най-маних

ради

68

04.07.2018

б/н

рішення 19-ої сесії
сьомого скликан.
Про податок на
нерухоме майно,
відмінне від земель-ної
ділянки на 2019 рік

працівників, з обсягом
доходу, який не
перевищує 300 тис.
грн. – 10 % розміру
мінімальн. заробітної
плати
Для платників ІІ групи
з обсягом доходу, який
не перевищує 1
500 000- 20 % розміру
мін. заробітної плати

Першотравнев
а сільська рада

періодичне

Ставки податку на
2019 рік:
 для об’єктів
житлової
нерухомості 0,2
% розмі-ру
мінім. заробітн.
плати;
 для об’єктів
нежитлової
нерухомості
(будівлі органів
управління,
мага-зини,
бібліотеки,
школи, мед.
пункти) 0,1 %
розміру мін.
зарплати.

гаражі наземні
0,2 % роз-міру
мінім. зароб.
плати;
Пільги із сплати
податку об’єктів житл.
нерухомості:
 для квартир до
60 кв. м.
 для житлових
будинків до 120
кв. м.
 для різних типів
житлової
нерухомості до
180 кв. м.
 будівлі дитячих
будинків
сімейного типу


69

04.07.2018

б/н

70

7.09.2018

б/н

рішення 19-ої сесії
сьомого скликання
Про встановлення
ставки
транспортного податку

рішення 20-ї сесії 7

Першотравнев
а сільська рада

періодичне

Встановлена ставка
податку на
зареєстровані в
Україні автомобілі, які
використову- вались
до 5 років з об’ємом
циліндра понад 3000
см. куб. у розмірі 25
тис. грн..за кожен
легковий автомобіль

Першотравнев

періодичне

Встановлена ставка

склик. Про внесення
змін до ставки
земельно-го податку на
землі
лісогосподарського
призначення

а сільська рада

земель-ного податку
на землі лісогосподарського
призначення на 20182019 роки, в розмірі
0.01 % від нормативно
- грошової оцінки
одиниці площі
земельної ділянки

Пишненківська сільська рада

71

06.07.2018

б/н

Про затвердження
положення про
земельний податок та
встановлення ставок
земельного податку на
території
Пишненківської
сільської ради.

Пишненківська сільська
рада

Затверджено з
01.01.2019 року ставки
земельного податку:
1) для будівництва та
обслуговування 0,03%;
2) с/г угіддя - 1,0%;
3) за ділянки за
межами населених
пунктів - 5,0% від
оцінки ріллі по
області;
4) землі
лісогосподарського
призначення - 0,01%
від нормативногрошової оцінки;
5) землі
лісогосподарського
призначення в розмірі

0,01 % від
нормативно-грошової
оцінки
Звільнити від сплати:
1) органи місцевого
самоврядування,
заклади, установи,
організації, що діють
на території сільської
ради;
2) дошкільні та
загальноосвітні
навчальні заклади,
заклади культури,
освіти, охорони
здоров'я, соціального
захисту, фізичної
культури.

72

06.07.2018

б/н

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, на 2019 рік.

Пишненківська сільська
рада

-

-

Встановити з
01.01.2019 року:
1) для об'єктів
житлової нерухомості
фіз. осіб - 0,5%;
2) для об'єктів
нежитлової
нерухомості фіз. осіб 0,1%;
3) для об'єктів
житлової нерухомості
юр. осіб - 0,5%;

4) для об'єктів
нежитлової
нерухомості юр. осіб 0,5%.

73

74

75

06.07.2018

06.07.2018

21.09.2018

б/н

Про єдиний податок.

Пишненківська сільська
рада

б/н

Про ставки акцизного
податку.

Пишненківська сільська
рада

б/н

Рішення 21-ї сесії 7
склик. «Про внесення

Пишненківська сільська

-

-

-

Встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб підприємців першої
групи платників
єдиного податку на
2019 рік для І гр. у
розмірі 10%, для ІІ гр.
у розмірі 20% до
розміру мінімальної
заробітної плати.

-

Встановлення ставки
акцизного податку з
реалізації суб'єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
території
Пишненківської
сільської ради на 2019
рік у розмірі 5 % від
вартості

-

Встановлена ставка
земель-ного податку

змін до ставки
земельно-го податку на
землі
лісогосподарського
призначення»

рада

на землі лісогосподарського
призначення на 20182019 роки, в розмірі
0.01 % від нормативно
- грошової оцінки
одиниці площі
земельної ділянки

Покровська сільська рада

76

22.05.2018
р.

б/н

Рішення 21 сесії 7
скликання Про
затвердження
Положення про
земельний податок на
території Покровської
с/р та встановлення
ставок земельного
податку на території
с/р. на 2019 р.

77

22.05.2018
р.

б/н

Рішення 21 сесії 7
скликання Про
встановлення ставок
земельного податку на
2019р.в грошовому
виразі на території
Покровської с/р .

78

22.05.2018

б/н

Рішення 21 сесії 7

Покровська
сільська рада

Покровська
сільська рада

Покровська

- Затвердити Положення
про земельний податок
на території Покровсь
кої сільської ради та
ставки земельного
податку за земельні
ділянки, згідно додатку
Встановити на 2019 рік
ставки земельного
податку за земельні
ділянки в грошовому
виразі , згідно додатку
№1 та ставки орендної
плати, згідно додатку
№2.
Встановити на території

р.

79

22.05.2018
р.

скликання Про
встановлення місцевих
податків та зборів на
території Покровської
с/р на 2019 р.

б/н

Рішення 21 сесії 7
скликання Про податок
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на території
Покровської с/р на
2019 р.

сільська рада

Покровська
сільська рада

с/р місцеві податки і
збори- податок на майно,
в складі якого: податок
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, земельний
податок, єдиний податок;
акцизний збір.
Для об’єктів житлової
нерухомості, що
перебувають у власності
фізичних та юридичних
осіб, у розмірі 0,2
відсотка розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
законом на 1 січня
звітного ( податкового )
року, за 1 кв. метр бази
оподаткування;
1.2. Для об’єктів
нежитлової нерухомості,
що перебувають у
власності фізичних та
юридичних осіб у
розмірі:
1.2.1.Для населених
пунктів Покровської
сільської ради 0,2
відсотка розміру

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

80

22.05.2018
р.

б/н

Рішення 21 сесії 7
скликання Про
встановлення ставки
акцизного збору з
реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
території Покровської
с/р на 2019 р.

81

22.05.2018
р.

б/н

Рішення 21 сесії 7
скликання Про

Покровська
сільська рада

Встановити ставку
акцизного збору з
реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
(спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти,
алкогольні напої, пиво,
тютюнові вироби, тютюн
та промислові замінники
тютюну, нафтопродукти,
скраплений газ,
речовини, що
використовуються як
компоненти моторних
палив, паливо моторне
альтернативне) у
відсотках від вартості (з
податком на додану
вартість) у розмірі 5
відсоткі5 відсотків.

Покровська
сільська рада

Звільнити від сплати
земельного податку:

встановлення пільг
щодо сплати
земельного податку
юридичними особами
на території
Покровської с/р в
2019р.

1. Органи місцевого
самоврядування, заклади,
установи, організації, які
повністю утримуються за
рахунок коштів
державного або місцевих
бюджетів.
2. Релігійні організації,
Статути (положення)
яких зареєстровано у
встановленому
законодавством порядку,
за земельні ділянки,
надані для будівництва і
обслуговування
культових та інших
будівель, необхідних для
забезпечення їх
діяльності, а також
благодійні організації,
створені відповідно до
закону, діяльність яких
не передбачає одержання
прибутків.
3. Дошкільні та
загальноосвітні навчальні
заклади, заклади
культури, освіти,
охорони здоров’я,
соціального закладу,
фізичної культури, які

повністю утримуються за
рахунок державних або
місцевих бюджетів.
4. Платників Єдиного
податку з
сільськогосподарських
товаровиробників, у яких
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за
попередній податковий
(звітний) рік дорівнює
або перевищує 75
відсотків».

82

22.05.2018

б/н

Рішення 21 сесії 7
скликання
Про встановлення пільг
щодо сплати
земельного податку
юридичними особами
на території
Покровської с/р в
2019р.

Покровська
сільська рада

-

Звільнити від сплати
земельного податку:
1. Органи місцевого
самоврядування, заклади,
установи, організації, які
повністю утримуються за
рахунок коштів
державного або місцевих
бюджетів.
2. Релігійні організації,
Статути (положення)
яких зареєстровано у
встановленому
законодавством порядку,
за земельні ділянки,
надані для будівництва і

обслуговування
культових та інших
будівель, необхідних для
забезпечення їх
діяльності, а також
благодійні організації,
створені відповідно до
закону, діяльність яких
не передбачає одержання
прибутків.
3. Дошкільні та
загальноосвітні навчальні
заклади, заклади
культури, освіти,
охорони здоров’я,
соціального закладу,
фізичної культури, які
повністю утримуються за
рахунок державних або
місцевих бюджетів.
4. Платників Єдиного
податку з
сільськогосподарських
товаровиробників, у яких
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за
попередній податковий
(звітний) рік дорівнює
або перевищує 75
відсотків».
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19.09.2018

б/н

Рішення 24
(позачергова) сесія
7 скликання «Про
внесення змін до ставки
Покровська
земельного податку
сільська рада
земель
лісогосподарського
призначення на 20182019 роки»

-

Встановити на 2018-2019
роки ставки земельного
періодичн податку земель
е
лісогосподарського
(01.01.201 призначення в розмірі
80,01 % від нормативної
31.12.2019 грошової оцінки одиниці
)
площі земельної ділянки
не залежно від її
проведення.

Попівська сільська рада

84

04.04.2018

б/н

Рішення 28 сесії 7
скликання Про
затвердження
Програми Розвитку
місцевого
самоврядування на
території Попівської
сільської ради на 20182020 роки

Постійна
комісія з
питань
бюджету,
фінансування,
соціальноекономічного
розвитку,
планування та
обліку

31
грудня
2020
року

-

Мета Програми
Програма розроблена з
метою створення
належних умов для
забезпечення
діяльності органу
місцевого
самоврядування на
території Попівської
сільської ради,
підвищення
ефективності його
роботи.
Завданнями Програми
є:

розвиток
кадрового потенціалу
та підвищення
кваліфікації посадових

осіб органів місцевого
самоврядування,
депутатів;

розвиток
активності
територіальних громад
району;

організація
громадських та
соціальних заходів;

забезпечення
майнових засад
місцевого
самоврядування.
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20.12.2018

б/н

Постійна
Рішення 38 сесії 7
комісія з
скликання Про
питань
затвердження
бюджету,
Програми економічного фінансування,
та соціального
соціальнорозвитку сіл
економічного
Попівської сільської
розвитку,
ради на 2019 рік
планування та
обліку

31
грудня
2019
року

-

Програма соціальноекономічного розвитку
сіл Попівської
сільської ради на 2019
р. (далі - Програма)
розроблена відповідно
до вимог законів
України "Про
державне
прогнозування та
розроблення програм
економічного і
соціального розвитку
України", "Про
місцеве
самоврядування в

Україні".
У Програмі визначено
цілі та завдання
соціально-економічної
та культурної політики
сільської ради на 2019
р., спрямовані на
розвиток сіл – роботи з
благоустрою,
виконання будівельних
та ремонтних робіт на
об’єктах комунальної
та інших форм
власності, поповнення
дохідної частини
бюджету, з метою
формування якісного
та безпечного
середовища
життєдіяльності
населення сіл сільської
ради
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20.12.2018

б/н

Рішення 38 сесії 7
скликання «Про
затвердження
Програми
реконструкції
та монтажу вуличного
освітлення на території
населених пунктів

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів,
соціально –
економічного ,

31
грудня
2019
року

-

Метою Програми є
забезпечення
ефективного
функціонування та
розвитку мереж
вуличного
освітлення,
підвищення

сільської ради на 2019
рік.»

культурного
розвитку села,
законності і
регулювання
земельних
відносин

ефективності та
надійності
функціонування
мереж,
запровадження
енергозберігаючих
технологій з
використанням
сучасного електро - та
світлотехнічного
обладнання, шляхом
реконструкції мереж
зовнішнього
освітлення що
дозволить:
 значно
зекономити
матеріальні,
енергетичні та
фінансові
ресурси
територіальної
громади;
 стабілізувати
соціальнокультурний
розвиток сіл;
 запровадити
сучасну систему
вуличного
освітлення для
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20.12.2018

б/н

Рішення 38 сесії 7
скликання «Про
затвердження
Програми
реконструкції,
будівництва, ремонту
доріг
в населених пунктах
Попівської сільської
ради на 2019 рік
»

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів,
соціально –
економічного ,
культурного
розвитку
села,законност

31
грудня
2019
року

-

отримання
оптимальних
результатів з
енергозбереженн
я та надійності
роботи;
підвищити
безпеку життя
людини, знизити
рівень
виникнення
криміногенних
ситуацій;
підвищити
рівень безпеки
на вуличнодорожній мережі
сіл.

Основними цілями та
завданнями даної
Програми є:
розвиток дорожньої
інфраструктури та
створення безпечних
умов дорожнього руху
на території населених
пунктів Попівської
сільської ради,
виконання поточних і

іі
регулювання
земельних
відносин
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20.12.2018

б/н

Постійна
комісія з
Рішення 38 сесії 7
питань
скликання Про
планування
затвердження
бюджету та
Програми по
фінансів,
землеустрою на 2019рік
соціально –
економічного ,

плановопопереджувальних
ремонтів доріг ;
покращення соціальноекономічного розвитку
Попівської сільської
ради, поліпшення
інвестиційного іміджу
за рахунок
реконструкції, ремонту
та утримання вулиць і
доріг комунальної
власності сільської
ради ;
забезпечення життєво
важливих інтересів
населення, об’єктів,
підприємств, установ,
організацій району
незалежно від форм
власності в дорожній
доступності;

31
грудня
2019
року

-

Виготовлення
технічної документації
по встановленню меж
земельних ділянок в
натурі, на місцевості .

культурного
розвитку
села,законност
іі
регулювання
земельних
відносин
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20.12.2018

б/н

Рішення 38 сесії 7
скликання «Про
затвердження
Програми місцевого
значення по
соціальному захисту та
соціальному
забезпеченню
населення,
на території Попівської
сільської ради
»

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів,
соціально –
економічного ,
культурного
розвитку
села,законност
іі
регулювання
земельних
відносин

31
грудня
2019рок
у

1.На виплату грошової
допомоги вдовам ВВ
війни (інвалідам) до 9го Травня – Дня
Перемоги –
2000,00грн.
2. З метою гідного
вшанування мужності,
самовідданості,
вірності військовому
обов’язку воїнівінтернаціоналістів, на
виплату грошової
допомоги воїнам –
інтернаціоналістам –
8000,00грн.
3. На реалізацію
Комплексної програми
підтримки учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей, що
зареєстровані на

території ради –
14000,00грн.
4. Надання
матеріальної допомоги
на лікування
онкохворих, хворих на
туберкульоз(за
зверненням) –
5000,00грн.
5. Надання
матеріальної допомоги
на лікування
новонароджених за
зверненням.
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01.02.2019

б/н

Рішення 39 сесія 7
скликання Про
внесення змін у
рішення 32 сесії
сьомого
скликання сільської
ради від 26 червня
2018року «Про
встановлення ставок
земельного податку на
2019 рік
на території Попівської
сільської ради»
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20.06.2019

б/н

Рішення 45 сесії 7

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів,
соціально –
економічного ,
культурного
розвитку
села,законност
іі
регулювання
земельних
відносин

Липень
2019
року

-

1.Внести зміни до
рішення тридцять
другої сесії сьомого
скликання від 26
червня 2018 року у
частині додатку №1
(ставки земельного
податку) та викласти в
наступній редакції:
(додаток на 9
аркушах);
2.Іншу частину тексту
залишити без змін.

Постійна

червень

-

1.Встановити на

скликання Про
встановлення місцевих
податків та зборів
на території Попівської
сільської
ради на 2020рік
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20.06.2019

б/н

Рішення 45 сесії 7
скликання Про
встановлення ставки
єдиного податку
для фізичних осіб –
підприємців
на 2020 рік

комісія з
питань
бюджету,
фінансування,
соціальноекономічного
розвитку,
планування та
обліку

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів,
соціально –
економічного ,
культурного
розвитку
села,законност
іі
регулювання
земельних
відносин

території Попівської
сільської ради місцеві
податки і збори:
податок на майно, в
складі якого:
Податок на нерухоме
майно:
відмінне від земельної
ділянки;
плата за землю.
Транспортний
податок;
єдиний податок;
акцизний збір.

2020
року

червень
2020
року

-

1. 1 Встановити ставки
єдиного податку на
2020рік для фізичних
осіб –підприємців
- для першої групи 10% до розміру
прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб
встановленого законом
на 1 січня податкового
(звітного) року.
-для другої групи 20% до розміру
мінімальної заробітної
плати

встановленої законом
на 1 січня податкового
( звітного )року.

93

94

20.06.2019

20.06.2019

б/н

Рішення 45 сесії 7
скликання Про
встановлення ставки
транспортного податку
на 2020 рік

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів,
соціально –
економічного ,
культурного
розвитку
села,законност
іі
регулювання
земельних
відносин

червень
2020
року

б/н

Рішення 45 сесії 7
скликання Про податок
на нерухоме майно
відмінне, від земельної

Постійна
комісія з
питань
планування

червень
2020
року

-

1.1 Встановити ставки
транспортного податку
на 2020 рік для
легкових автомобілів, з
року випуску яких
минуло не більше 5
років та середньо
ринкова вартість яких
становить понад 375
розмірів мінімальної
заробітної
встановленої законом
на 1 січня податкового
( звітного )року в
розмірі 25 000 гривень
за кожен легковий
автомобіль, що є
об’єктом
оподаткування.
2. Рішення набирає
чинності з
01.01.2020року

-

1.1.Для об'єктів
житлової нерухомості,
що перебувають у
власності фізичних та

ділянки на 2020рік

бюджету та
фінансів,
соціально –
економічного ,
культурного
розвитку
села,законност
іі
регулювання
земельних
відносин

юридичних осіб, у
розмірі 0,2 відсотка
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня звітного
(податкового) року, за
1 кв. метр бази
оподаткування;
1.2.Для об'єктів
нежитлової
нерухомості, що
перебувають у
власності фізичних та
юридичних осіб, у
розмірі 0,1 відсотка
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої законом
на 1 січня звітного
(податкового) року, за
1 кв. метр бази
оподаткування.
1.3. Звільнити від
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки за об’єкти
нежитлової
нерухомості, що

перебувають у
власності фізичних
осіб – господарські
(присадибні) будівлі –
допоміжні (нежитлові)
приміщення до яких
належать: сараї, хліви,
гаражі, майстерні,
літні кухні, вбиральні,
погреби, навіси,
котельні, бойлерні,
альтанки, колодязі,
вольєри, тощо).
1.4. Звільнити від
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки з об’єктів
житлової та/або
5нежитлової
нерухомості що
перебувають у6
власності членів
багатодітних сімей,
одиноких престарілих,
учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей, учасників
бойових дій, інвалідів І
групи, членів сімей

загиблих учасників
АТО та бойових дій,
пенсіонерів за віком,
ліквідаторів аварії на
ЧАЕС.
1.5. Встановити
граничну межу
житлової нерухомості,
на яку зменшується
база оподаткування
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки:
а) для
квартири/квартир
незалежно від їх
кількості – на 60
квадратних метрів;
б) для житлового
будинку/будинків
незалежно від їх
кількості – на 120
квадратних метрів;
в) для різних типів
об’єктів житлової
нерухомості, в тому
числі їх часток (у разі
одночасного
перебування у
власності платника
податку

квартири/квартир та
житлового
будинку/будинків, у
тому числі їх часток), на 180 квадратних
метрів.
Таке зменшення
надається один раз за
кожний базовий
податковий (звітний)
період (рік).
1.5.1. Пільги з податку,
передбачені підпункто
м 1.5. пункту 1, для
фізичних осіб не
застосовуються до:
об’єкта/об’єктів
оподаткування, якщо
площа такого/таких
об’єкта/об’єктів
перевищує
п’ятикратний розмір
неоподатковуваної
площі, встановленої
підпунктом 1.5. цього
пункту;
об’єкта/об’єктів
оподаткування, що
використовуються їх
власниками з метою
одержання доходів

(здаються в оренду,
лізинг, позичку,
використовуються у
підприємницькій
діяльності)».

95

20.06.2019

б/н

Рішення 45 сесії 7
скликання Про
встановлення ставки
акцизного податку з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів,
соціально –
економічного ,
культурного
розвитку
села,законност
іі
регулювання
земельних
відносин

червень
2020
року

-

1.Встановити ставку
акцизного податку з
реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
(спирт етиловий та
інші спиртові
дистиляти, алкогольні
напої, пиво, тютюнові
вироби, тютюн та
промислові замінники
тютюну,
нафтопродукти,
скраплений газ,
речовини, що
використовуються як
компоненти моторних
палив, паливо моторне
альтернативне) у
відсотках від вартості
(з податком на додану
вартість) у розмірі 5
відсотків.

2.Особи – суб’єкти
господарювання
роздрібної торгівлі, які
здійснюють реалізацію
підакцизних товарів,
підлягають
обов’язковій
реєстрації, як платники
податку в
Зіньківському
відділенні Гадяцької
об’єднаної державної
податкової інспекції не
пізніше граничного
терміну подання
декларацій акцизного
податку за місяць, в
якому здійснюється
господарська
діяльність.
3.Особи – суб’єкти
господарювання
роздрібної торгівлі, які
здійснюють реалізацію
підакцизних товарів,
сплачують податок за
місцем здійснення
реалізації таких
товарів до сільського
бюджету згідно
закону.
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20.06.2019

б/н

Рішення 45 сесії 7
скликання Про
встановлення ставок
земельного податку
на 2020 рік
на території
Попівської сільської
ради

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів,
соціально –
економічного ,
культурного
розвитку
села,законност
іі
регулювання
земельних
відносин

червень
2020
року

-

1. Затвердити ставки
земельного податку
на земельні ділянки
на 2020 рік на
території Попівської
сільської ради а саме:
1.1. Ставка
земельного податку
за земельні ділянки
для будівництва та
обслуговування
жилого будинку
господарських
будівель та споруд –
у розмірі 0.03% від
їх нормативної
грошової оцінки;
1.2. Ставка земельного
податку на земельні
ділянки
сільськогосподарських
угідь (рілля, сіножаті,
пасовища, багаторічні
насадження) – у
розмірі 0,3% від їх
нормативної грошової
оцінки;
1.3. Ставка земельного
податку за земельні
ділянки, які
перебувають у

постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання (крім
державної та
комунальної форм
власності) - у розмірі
1,0 % від їх
нормативної грошової
оцінки;
1.4. Ставка податку за
земельні ділянки,
розташовані за
межами населених
пунктів ,
встановлюється в
розмірі не менше 5
відсотків від
нормативної
грошової оцінки
одиниці площі ріллі
по області;
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20.06.2019

б/н

Рішення 45 сесії 7
скликання Про
встановлення ставки
земельного податку
земель
лісогосподарського
призначення на 2020

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів,
соціально –

червень
2020
року

1. Встановити
ставки
земельного
податку земель
лісогосподарськ
ого призначення
на 2020рік. в

рік

економічного ,
культурного
розвитку
села,законност
іі
регулювання
земельних
відносин

розмірі 0,01 %
від нормативногрошової оцінки
одиниці площі
земельної
ділянки в
адміністративни
х межах
Попівської
сільської ради.
2. Встановити
ставки
земельного
податку земель
лісогосподарськ
ого призначення,
нормативну
грошову оцінку
яких не
проведено, на
2020 рік. в
розмірі 0,01 %
від нормативногрошової оцінки
одиниці площі
ріллі по області.

Проценківська сільська рада
98

13.06.2018

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про

Проценківська
сільська рада

-

-

Встановлення ставок
єдиного податку для

встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців на
території
Проценківської
сільської ради»

99

10
0

10
1

13.06.2018

13.06.2018

13.06.2018

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про
встановлення місцевих
податків та зборів на
території
Проценківської
сільської ради»

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про
податок на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки»

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про
затвердження
Положення про
земельний податок на

фізичних осібпідприємців на
території
Проценківської
сільської ради для 1
гр. у розмірі 10%, для
2 гр. у розмірі 20%
розміру мінімальної
заробітної плати.

Проценківська
сільська рада

Проценківська
сільська рада

Проценківська
сільська рада

-

-

-

-

- податок на майно, в
складі якого:
податок на нерухоме
майно;
транспортний
податок;
- єдиний податок;
- туристичний збір;

-

Про податок на
нерухоме майно
відмінне від
земельної ділянки на
території
Проценківської
сільської ради.

-

Для будівництва – 0,
03% від їх нормативної
грошової оцінки;
с/г угіддя (рілля,
сіножаті, пасовища,

10
2

13.06.2018

б/н

території
Проценківської
сільської ради
Зіньківського району
Полтавської області та
встановлення ставок
земельного податку на
території сільської
ради на 2019 рік»

багаторічні
насадження – 0,1% від
їх нормативної
грошової оцінки;
ставка земельного
податку за земельні
ділянки які
перебувають у
постійному
користуванні суб’єктів
господарювання (крім
державної та
комунальної форм
власності) - у розмірі
6,0 % від їх
нормативної грошової
оцінки;
ставка земельного
податку за земельні
ділянки, які
розташовані за межами
населених пунктів - у
розмірі 5% від
нормативно-грошової
оцінки одиниці площі
ріллі по області.

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
транспортного

легкові автомобілі,
які використовувались
до 5 років і мають
об’єм циліндрів понад

Проценківська
сільська рада

податку»

10
3

13.06.2018

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
туристичного збору»

3000 см. куб. з
розрахунку на
календарний рік у
розмірі 25 тис. грн. за
кожен легковий
автомобіль.

Проценківська
сільська рада

Ставка туристичного
збору в розмірі 1.0 %
до бази справляння
збору.
Платниками збору не
можуть бути особи,
які:
а) постійно
проживають, у тому
числі на умовах
договорів найму, у
селі, селищі, які
прибули у
відрядження;
б) особи, які прибули у
відрядження;
в) інваліди, дітиінваліди та особи, що
супроводжують
інвалідів І групи або
дітей-інвалідів (не
більше одного
супроводжуючого);
г) ветерани війни;

учасники ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
е) діти віком до 18
років;

10
4

10
5

22.08.2018

04.12.2018

б/н

б/н

Рішення 20 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
земельного податку
земель
лісогосподарського
призначення»

Рішення 19
(позачергової) сесії 7
скликання Про
внесення змін в
Додаток 1

Проценківська
сільська рада

3. Встановити
ставки
земельного
податку земель
лісогосподарськ
ого призначення
на 2018-2019 рр.
в розмірі 0,01 %
від нормативногрошової оцінки
одиниці площі
земельної
ділянки в
адміністративни
х межах
Проценківської
сільської ради.

Проценківська
сільська рад

4. розділ
Будівельні
торгівельні код
1230.1 «Торгові
центри,
універмаги,
магазини», код
1230.5 «Бази та

склади
підприємств
торгівлі і
громадського
харчування» та
встановити
ставку податку
за 1 кв.м. для
юридичних осіб
– 0,1% розміри
мінімальної
заробітної плати

10
6

04.12.2018

б/н

Рішення 19
(позачергової) сесії 7
скликання Про
внесення змін в
Додаток 1

Проценківська
сільська рад

5. Код 12.06 «для
розміщення та
експлуатації
об’єктів
трубопровідного
транспорту» та
встановити з
01.01.2019 року
ставку податку в
розмірі 5% від
нормативно
грошової оцінки

Ставківська сільська рада
10
7

22.06.2018

б/н

Рішення 25-ї
(позачергової) сесії 7го скликання «Про
встановлення

Ставківська
сільська рада

Про податок на
липеньнерухоме майно,
грудень 2019 відмінне від земельної
ділянки

місцевих податків та
зборів на території
Ставківської сільської
ради на 2019 рік»





об'єктів
житлової
нерухомості - 0,2
відсотка розміру
МЗП,
встановленої
законом на 1
січня звітного
(податкового)
року, за 1 кв.
метр бази
оподаткування;
об'єктів
нежитлової
нерухомості, що
перебувають у
власності
фізичних та
юридичних осіб,
у розмірі 0,1
відсотка розміру
МЗП,
встановленої
законом на 1
січня звітного
(податкового)
року, за 1 кв.
метр бази
оподаткування.

10
8

10
9

10.09.2018

12.02.2019

б/н

б/н

Рішення 27-ї сесії
сільської ради «Про
внесення змін до
рішення 25-ї
(позачергової) сесії 7го скликання «Про
встановлення
місцевих податків та
зборів на території
Ставківської сільської
ради на 2019 рік»

Рішення 32-ї сесії
сільської ради «Про
внесення змін до
рішення 25-ї
(позачергової) сесії 7го скликання «Про
встановлення
місцевих податків та
зборів на території
Ставківської сільської
ради на 2019 рік»

Ставківська
сільська рада

Про в становлення
ставки податку на
землі
липеньлісогосподарського
грудень 2019 призначення
В розмірі - 0.010
відсотка нормативної
грошової оцінки

Ставківська
сільська рада

Про встановлення
ставки
туристичного
збору
В розмірі
 для
внутрішнього
туризму
- 0.5
відсотка розміру
мінімальної
липеньзаробітної
грудень 2019
плати,
встановленої
законом на 1
січня звітного
(податкового)
року;


для в’їзного
туризму 5

відсотків розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на 1
січня звітного
(податкового)
року.

11
0

12.02.2019

б/н

Рішення 32-ї сесії
сільської ради «Про
внесення змін до
рішення 25-ї
(позачергової) сесії 7го скликання «Про
встановлення
місцевих податків та
зборів на території
Ставківської сільської
ради на 2019 рік»

Ставківська
сільська рада

Про встановлення
ставки
туристичного
збору
В розмірі
 для
внутрішнього
туризму
- 0.5
відсотка розміру
мінімальної
липеньзаробітної
грудень 2019
плати,
встановленої
законом на 1
січня звітного
(податкового)
року;


для в’їзного
туризму 5
відсотків розміру

мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на 1
січня звітного
(податкового)
року.
Тарасівська сільська рада

11
1

14.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання Про
затвердження
Положення справляння Тарасівська
єдиного податку на
с/р
території Тарасівської
сільської ради на 2019
рік

11

14.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7

Тарасівська

Встановити фіксовані
ставки єдиного
податку: для платників
першої групи - 10%
розміру прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб,
встановленого
Законом на 1 січня
податкового (звітного)
року; для платників
другої групи - у
розмірі 20 % розміру
мінімальної з/плати,
встановленої Законом
на 1 січня
податкового(звітного)
року.
1.Встановити на 2019

2

скликання Про податок
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік

с/р

рік податок для
об’єктів житлової
нерухомості, що
перебувають у
власності фізичних та
юридичних осіб, на
рівні 0,2% мінімальної
заробітної плати,
встановленої
законодавством на 01
січня звітного
(податкового) року, за
1кв.м. бази
оподаткування.
2. Встановити на 2019
рік податок для
об’єктів нежитлової
нерухомості, що
перебувають у
власності фізичних та
юридичних осіб, на
рівні 0,1% мінімальної
заробітної плати,
встановленої
законодавством на 01
січня звітного
(податкового) року, за
1 кв.м. бази
оподаткування.

11
3

11
4

11
5

14.06.2018

14.06.2018

14.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання Про
транспортний податок

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання Про
акцизний податок

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання Про
внесення змін в
рішення сесії сільської
ради « Про
затвердження
Положення про
земельний податок та

Тарасівська
с/р

Ставка податку
встановлюється з
розрахунку на
календарний рік в
розмірі 25000,00 грн за
кожен легковий
автомобіль, що є
об’єктом
оподаткування
відповідно до
підпункту 267.2.1
пункту 267.2 статті 267
Податкового кодексу
України.

Тарасівська
с/р

Встановити акцизний
податок на 2019 рік на
реалізацію суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів в
розмірі 5 % від
вартості ( з ПДВ)

Тарасівська
с/р

Встановити на 2019 рік
ставки земельного
податку:
- землі житлової
забудови 0,1% від
нормативної грошової
оцінки;
-землі для ведення

встановлення ставок
земельного податку на
2017 рік»

ОСГ 1,00% від
нормативної грошової
оцінки;
-землі для ведення
товарного с/г
виробництва 1,00% від
нормативної грошової
оцінки;
- земельні ділянки
розташовані за межами
населених пунктів-5%
від їх нормативної
грошової оцінки.

Удовиченківська сільська рада

12.07.2018
р.
11
6

б/н

Рішення 16 сесії
сьомого скликання
«Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, на 2019 рік»

Удовиченківсь
ка сільська
рада

Ставки податку на
нерухоме майно:
- будинки
одноквартирні - 0,2 %
розміру мінімальної
зар.плати за 1 кв.м
- будівлі нежитлові :
- будівля органів
державного управління
- 0,1 % розміру
мінімальної заробітної
плати за 1 кв.м;
- магазини, школа,
церква – 0,5 %
розміру мінімальної
зар.плати. за 1 кв.м.,

- пункти медичного
обслуговування - 0,1 %
розміру мінімальної
зар.плати за 1 кв.м.

12.07.2018
р.

б/н

11
7

11
8

11
9

12.07.2018
р.

12.07.2018
р.

б/н

б/н

Рішення 16 сесії
сьомого скликання
«Про єдиний податок»

Удовиченківсь
ка
сільська рада

Рішення 16 сесії
сьомого скликання
«Про ставки акцизного
податку»

Удовиченківсь
ка сільська
рада

Рішення 16 сесії
сьомого скликання
«Про встановлення

Удовиченківсь
ка сільська
рада

Ставки єдиного
податку:
- для ФОП першої
групи платників
єдиного податку – 10
% до розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої на
1 січня податкового
(звітного) року;
- для ФОП другої
групи платників
єдиного податку - 20 %
мінімальної зар.плати,
встановленої на 1
січня.
Ставка акцизного
податку :
- 5 % від вартості (з
податком на додану
вартість).
Ставки земельного
податку :
- за земельні ділянки

ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2019 рік»

для будівництва і
обслуговування
житлового будинку,
господарських
будівель і споруд 0,03 % нормативної
грошової оцінки;
- за землі с/г
призначення:
- для ведення
товарного с/г
виробництва, ведення
фермерського
господарства, для
сінокосіння і
випасання худоби –
1,00 % нормативної
грошової оцінки;
- для ведення ОСГ 0,5 % нормативної
грошової оцінки;
- землі громадської
забудови – 1,00 %
нормативної грошової
оцінки;
- землі водного фонду
– 0,3 % нормативної
грошової оцінки;
- землі промисловості
– 0,3 % нормативної
грошової оцінки;

- землі зв’язку,
енергетики – 1,0 %
нормативної грошової
оцінки;
- за земельні ділянки за
межами населених
пунктів, нормативно
грошову оцінку яких
не проведено – 5 %
нормативної грошової
оцінки.

12
0

28.09.2018
р.

б/н

Рішення сімнадцятої
сесії сьомого скликання
«Про встановлення
Удовиченківсь
ставки земельного
ка сільська
податку земель
рада
лісогосподарського
призначення
на 2018-2019 роки»

Ставка земельного
податку земель
лісогосподарського
призначення – 0,01 %
від нормативної
грошової оцінки
одиниці площі
земельної ділянки
незалежно від її
проведення.

Човно-Федорівська сільська рада

12
1

06.07.2018

б/н

Рішення 32 сесії 7
скликання

ЧовноФедорівська
сільська рада

Про місцеві податки і
збори на 2019рік
червень,
Встановити на
грудень 2019
території ЧовноФедорівської сільської

ради
місцеві податки і
збори:
. податок на майно в
складі якого:
-податок на
нерухоме майно:
-транспортний
податок
- Єдиний податок
-плата за землю

12
2

12
3

06.07.2018

06.07.2018

б/н

б/н

Рішення 32 сесії 7
скликання

Рішення 32 сесії
7скликання

Про ставки земельного
податку на 2019 рік.

ЧовноФедорівська
сільська рада

червень,
грудень 2019

ЧовноФедорівська
сільська рада

Про встановлення
ставки транспортного
податку на 2019рік.
Встановити ставки
транспортного податку
на 2019 рік для
червень,
легкових автомобілів, з
грудень 2019
року випуску яких
минуло не більше 5
років та середньо
ринкова вартість яких
становить понад 375
розмірів мінімальної

заробітної
встановленої законом
на 1 січня податкового
( звітного )року в
розмірі
25 000
гривень за кожен
легковий автомобіль,
що є об єктом
оподаткування.
2. Рішення набирає
чинності з
01.01.2019року

12
4

06.07.2018

б/н

Рішення сесії 32 сесії 7
скликання

ЧовноФедорівська
сільська рада

Про встановлення
ставки єдиного
податку
1. Встановити ставки
єдиного податку на
2019рік для фізичних
червень,
осіб –підприємців
грудень 2019 - для першої групи 10% до розміру
прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб
встановленого законом
на 1 січня податкового

( звітного )року.
-для другої групи 20% до розміру
мінімальної заробітної
плати
встановленої законом
на 1 січня податкового
( звітного )року.
2. Рішення набирає
чинності з
01.01.2019року.

12
5

12
6

06.07.2018

06.09.2018

б/н

б/н

Рішення сесії 32 сесії 7
скликання

Рішення 34 сесії 7
скликання
«Про встановлення
ставки земельного
податку земель
лісогосподарського
призначення»

ЧовноФедорівська
сільська рада

ЧовноФедорівська
сільська рада

Про встановлення
пільг щодо сплати
червень,
земельного податку
грудень 2019 юридичними особами
на 2019 рік.

2018-2019
рр.

Ставка земельного
податку земель
лісогосподарського
призначення – 0,01 %
від нормативної
грошової оцінки
одиниці площі
земельної ділянки
незалежно від її

проведення.
Шилівська сільська рада

12
7

12
8

12
9

25.05.2018

25.05.2018

25.05.2018

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення
ставки транспортного
податку на
2019 рік».

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення
ставки
акцизного податку з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі під
акцизних товарів на
2019 рік».

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення

Шилівська
сільська
рада

Шилівська
сільська
рада

Шилівська
сільська
рада

Про встановлення
ставки транспортного
податку в розмірі 25
тис.грн за кожне
авто,середньо ринкова
вартість яких
становить понад 375
розмірів мінімальної
заробітної плати.
Про встановлення
ставки
акцизного податку з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів в
розмірі 5 % від
вартості.

Про встановлення
ставок єдиного
податку для фізичних
осіб – підприємців І
групи в розмірі 10 %

ставок єдиного податку
для фізичних осіб –
підприємців на
території
Шилівської сільської
ради на 2019 рік».

13
0

13
1

25.05.2018

25.05.2018

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на території
Шилівської сільської
ради на 2019 рік».

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення
пільг для фізичних і
юридичних осіб,
наданих відповідно до
підпунк-ту 266.4.2

розміру прожиткового
мінімуму;
ІІ група - розмірі 20 %
розміру мінімальної
заробітної плати.

Шилівська
сільська
рада

Шилівська
сільська
рада

Про встановлення
ставок податку на
нерухоме
майно,відмінне від
земельної ділянки на
території Шилівської
сільської ради на 2019
рік в розмірі 1 %
розміру мін.зар.плати
та 0,1% розміру
мін.зар.плати.

Про встановлення
пільг для фізичних і
юридичних осіб,
наданих відповідно до
підпункту 266.4.2
пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу
України, щодо сплати
земельного податку

пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу
України».

13
2

13
3

25.05.2018

25.05.2018

б/н

б/н

/звільнити від сплати
податку організації,які
утримуються за
рахунок державного і
місцевого
бюджету,неприбуткові
організації /

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Орендна плата на
2019 рік по категоріям
земель і основним
Шилівська
цільовим призначенням сільська
земельних ділянок
рада
комунальної власності,
переданих в оренду у
відсотковому значенні
від їх нормативної
грошової оцінки».

Орендна плата на
2019 рік по категоріям
земель і основним
цільовим
призначенням
земельних ділянок
комунальної власності,
переданих в
оренду/відповідно до
грошової оцінки
земель по восьми
населених пунктах
сільської ради/.

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на території

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на території
Шилівської сільської
ради на 2019 рік за
земельні ділянки,
нормативну грошову

Шилівська
сільська
рада

Шилівської сільської
ради на 2019 рік».

13
4

13
5

25.05.2018

12.09.2018

б/н

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення
ставки туристичного
збору на території
Шилівської сільської
ради на 2019 рік».

Рішення двадцять
третьої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
« Про внесення змін
до ставки земельного
податку земель
лісогосподарського
призначення

оцінку яких
проведено чи не
проведено.

Шилівська
сільська
рада

Шилівська
сільська
рада

Про встановлення
ставки туристичного
збору в розмірі 1% до
бази справляння
збору.

Про встановлення
ставки земельного
податку земель
лісогосподарського
призначення на 20182019 р в розмірі 0,01 %
від нормативногрошової оцінки
одиниці площі
земельної ділянки
незалежно від її
проведення в
адміністративних
межах Шилівської
сільської ради.

13
6

15.02.2019

б/н

Рішення двадцять
восьмої сесії сьомого
скликання
Шилівської с/р
« Про внесення змін у
рішення двадцятої сесії
сільської ради від
25.05.2018 року «Про
встановлення ставки
туристичного збору на
території Шилівської
сільської ради на 2019
рік».

Шилівська
сільська
рада

Про встановлення
ставки туристичного
збору в розмірі 0,3% для внутрішнього
туризму, 3% - для
в’їзного туризму від
розміру мінімальної
заробітної плати,
встановленої за
законом на 01 січня
звітного ( податкового
)року , для однієї
особи за одну добу
тимчасового
розміщення.

Зіньківська районна державна адміністрація

13
7

31.01.2019

12/31294

Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
«Про затвердження
Положення про
координаційну раду з
питань національнопатріотичного
виховання при
районній державній
адміністрації»

13

12.02.2019

35/3152

Розпорядження голови

Зіньківська
районна
державна
адміністрація

З метою національнопатріотичного
виховання при
Зіньківській районній
державній
адміністрацій.

Зіньківська

Для організації

районної державної
адміністрації
«Про організацію
громадських робіт в
управлінні соцільного
захисту населення
Зіньківської
райдержадміністрації у
2019 році"

8

13
9

27.02.2019

117/3234

Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
«Про затвердження
Положення про місцеву
комісію з питань
техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних
ситуацій Зіньківського
району Полтавської
області»

районна
державна
адміністрація

Зіньківська
районна
державна
адміністрація

громадських робіт для
зареєстрованих
безробітних в
управлінні соціального
захисту населення
Зіньківської районної
державної
адміністрації з
інформування
населення стосовно
порядку отримання
житлових субсидій та
технічній підготовці
документації з
кур’єрською
доставкою документів.
Для забезпечення
функціонування
територіальної
підсистеми єдиної
системи цивільного
захисту;
- здійсненням
оповіщення органів
управління та сил
цивільного захисту, а
також населення про
виникнення
надзвичайної ситуації
та інформування його

про дії в умовах такої
ситуації;
- залученням сил
цивільного захисту до
проведення аварійнорятувальних та інших
невідкладних робіт,
ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації,
надання гуманітарної
допомоги;
- забезпеченням
реалізації вимог
техногенної та
пожежної безпеки;
- навчанням населення
діям у надзвичайній
ситуації;
- визначенням меж
зони надзвичайної
ситуації

14
0

24.04.2019

240/3357

Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
Про організацію
перевезень
Пасажирів
автомобільним
транспортом на
приміських

Зіньківська
районна
державна
адміністрація

Створення
конкурентного
середовища,
визначення на
конкурсних засадах
перевізників, здатних
забезпечувати належну
якість обслуговування
перевезень пасажирів

автобусних маршрутах
загального
користування,
які не виходять за межі
Зіньківського району

14
1

04.04.2019

214/3331

Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
Про затвердження
Умов конкурсу з
визначення
підприємства
(організації) для
здійснення функцій
робочого органу при
проведенні конкурсу з
визначення
пасажирських
перевізників на
приміських автобусних
маршрутах загального
користування, що не
виходять за межі
Зіньківського району

на приміських
автобусних
маршрутах,
дотримання вимог
законодавства України
про автомобільний
транспорт.

Зіньківська
районна
державна
адміністрація

Визначення на
конкурсних засадах
підприємства
(організації), здатного
забезпечувати належну
якість підготовки
матеріалів для
проведення конкурсу з
перевезення пасажирів
на приміських
автобусних маршрутах
загального
користування, які не
виходять за межі
Зіньківського району,
приймання документів
на конкурс, перевірки
достовірності
одержаної від
перевізникапретендента
інформації, їх аналізу
та оцінки відповідності

конкурсних
пропозицій
перевізникапретендента умовам
конкурсу, підготовки
паспортів автобусних
маршрутів та
матеріалів для
подальшого
встановлення відносин
між організатором та
автомобільним
перевізником –
переможцем конкурсу

