Інформація
про стан забезпечення державної регуляторної політики по
Новомиргородському району
№
з/п

1.

Вид
регулятор
ного акта
(розпоряд
ження,
рішення)

Рішення

2.

Рішення

3.

Рішення

4.

Рішення

1.

Рішення

Назва
регуляторного
акта

Номер, дата
документа

Листопадівська сільська рада
Про затвердження
№ 199 від
ставок єдиного податку 12.07.2017 року
для першої та другої
групи фізичних осібпідприємців на 2018 рік.
Про встановлення
№ 197 від
ставок та пільг із сплати 12.07.2017 року
податку на нерухоме
внесено зміни,
майно, відмінне від
згідно постанови
земельної ділянки на
КМУ№ 483 від
2018 рік
24.05.2017 року
№ 289 від
21.12.2017 року.
Про встановлення
№ 200 від
ставок та пільг із сплати 12.07.2017р.
земельного податку на
внесено зміни,
2018 рік
згідно постанови
КМУ№ 483 від
24.05.2017 року
№ 290 від
21.12.2017 року
Про встановлення
№ 198 від
транспортного податку
12.07.2017 року
на території
Листопадівської
сільської ради на 2018
рік
Канізька сільська рада
Про затвердження
№ 260
ставок єдиного податку
від 10.07.2017
для першої та другої
року
групи фізичних осібпідприємців на 2018 рік
на території Канізької
сільської ради

Розробник

Постійна
комісія з
питань
депутатської
діяльності та
етики,
державної
регуляторної
політики,
дотримання
законодавств
а та
контролю за
дотримання
м вимог
щодо
конфлікту
інтересів

Постійна
комісія з
питань
«Планування
бюджету та
фінансів,
соціально-

Номер і
дата
державної
реєстрації в
органах
юстиції*
(*для
структурних
підрозділів
ОДА, РДА)

2.

Рішення

3.

Рішення

1.

Рішення

1.

Рішення

2.

Рішення

3.

Рішення

4.

Рішення

1.

Рішення

Про затвердження
№ 262
ставки податку на
від 10.07.2017
нерухоме майно
року
відмінне від земельної
ділянки на території
Канізької сільської ради
на 2018 рік
Про затвердження
№ 263
ставок земельного
від 10.07.2017
податку на території
року
Канізької сільської ради
на 2018 рік
Миролюбівська сільська рада
Про встановлення
№ 152 від
місцевих податків на
20.06.2017 року
території
Миролюбівської
сільської ради на 2018
рік

Рубаномостівська сільська рада
Про затвердження
№ 82 від
ставок єдиного податку 14.06.2017 року
для першої та другої
групи фізичних осібпідприємців на 2018 рік
Про встановлення
№ 83 від
ставок податку на
14.06.2017 року
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2018 рік
Про встановлення
№ 85 від
ставок земельного
14.06.2017 року
податку, пільг з його
сплати та розміру
орендної плати на 2018
рік
Про встановлення
№ 86 від
транспортного податку
14.06.2017 року
на 2018 рік
Кам’янська сільська рада
Про затвердження ставок
єдиного податку для

№ 114
від

економічног
о розвитку,
енергозбере
ження,
комунальної
власності та
реалізації
регуляторної
політики»

Постійна
комісія з
питань
«Планування
бюджету та
фінансів,
соціальноекономічног
о розвитку,
енергозбере
ження,
комунальної
власності та
реалізації
регуляторної
політики»
Постійна
комісія з
питань
«Планування
бюджету та
фінансів,
соціальноекономічног
о розвитку,
енергозбере
ження,
комунальної
власності та
реалізації
регуляторної
політики»

Постійна
комісія з

2.

Рішення

3.

Рішення

1.

Рішення

2.

Рішення

3.

Рішення

4.

Рішення

1.

Рішення

2.

Рішення

3.

Рішення

першої та другої груп
фізичних осіб –
підприємців по
Кам’янській сільській раді
на 2018 рік
Про встановлення ставок
та пільг із сплати
земельного податку по
Кам’янській сільській раді
на 2018 рік
Про встановлення ставок
та пільг із сплати податку
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки по Кам’янській
сільській раді на 2018 рік

29.06.2017 року

№ 159
від
20.12.2017 року
№ 160
від
20.12.2017 року

Веселівська сільська рада
Про встановлення
№ 102
ставок земельного
від 12.06.2017
податку, пільг з його
року
сплати та розміру
орендної плати на 2018
рік
Про затвердження
№ 103
ставок єдиного податку
від 12.06.2017
для першої та другої
року
групи
фізичних осіб підприємців
Про встановлення
№ 104
місцевих податків та
від
зборів на території
12.06.2017 року
Веселівської сільської
ради
Про встановлення
№ 105
ставок акцизного
від
податку
12.06.2017 року
Костянтинівська сільська рада
Про встановлення
№ 94
ставок земельного
від 13.07.2017
податку на 2018 рік
року
Про затвердження
№ 93
ставок єдиного податку
від 13.07.2017
на 2018 рік
року
Про встановлення податку
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки по
Костянтинівській сільській
раді на 2018 рік

№ 95
від
13.07.2017 року

питань
«Планування
бюджету та
фінансів,
соціальноекономічног
о розвитку,
енергозбере
ження,
комунальної
власності та
реалізації
регуляторної
політики»
Постійна
комісія з
питань
«Планування
бюджету та
фінансів,
соціальноекономічног
о розвитку,
енергозбере
ження,
комунальної
власності та
реалізації
регуляторної
політики»

Постійна
комісія з
питань
«Планування
бюджету та
фінансів,
соціальноекономічног
о розвитку,
енергозбере
ження,
комунальної
власності та
реалізації
регуляторної

політики»
Туріянська сільська рада

1.

Рішення

2.

Рішення

3.

Рішення

1.

Рішення

2.

Рішення

3.

Рішення

4.

Рішення

1.

Рішення

2.

Рішення

3.

Рішення

Про встановлення
№ 265 від
ставок місцевих
07.07.2017 року
податків та зборів на
території Туріянської
сільської ради
Про затвердження
№ 266 від
ставок єдиного податку 07.07.2017 року
для першої та другої
групи фізичних осіб –
підприємців на 2018 рік
Про встановлення
№ 267 від
ставок плати за землю
07.07.2017 року
на 2018 рік
Шпаківська сільська рада
Про встановлення
№ 152 від
ставок місцевих
19.06.2017 року
податків та зборів на
території Шпаківської
сільської ради
Про затвердження
№ 154 від
ставок єдиного податку 09.06.2017 року
для першої та другої
групи фізичних осіб –
підприємців на 2018 рік
Про встановлення
№ 153 від
ставок плати за землю
09.06.2017 року
на 2018 рік
Про встановлення
№ 171
ставки акцизного
від
податку
09.06.2017 року
Тишківська сільська рада
Про затвердження
№ 178 від
ставок єдиного податку 07.07.2017 року
для першої та другої
групи фізичних осіб –
підприємців на 2018 рік
Про встановлення
№ 180
ставки акцизного
від
податку з реалізації
07.07.2017 року
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
2018 рік
Про встановлення
№ 179
місцевих податків та
від
зборів на нерухоме
07.07.2017 року
майно, відмінне від
земельної ділянки на
2018 рік

Комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів

Постійна
комісія
Шпаківської
сільської
ради «З
питань
планування
місцевого
бюджету,
соціальноекономічног
о та
культурного
розвитку
села»

Постійна
комісія з
питань
«Планування
місцевого
бюджету,
фінансів,
соціальноекономічног
о та
культурного
розвитку
села,
земельних
питань та
охорони
навколишнь
ого
середовища»

4.

Рішення

5.

Рішення

1.

Рішення

1.

Рішення

2.

Рішення

3.

Рішення

4.

Рішення

5.

1.

Рішення

Рішення

Про встановлення
транспортного податку

№ 181
від
07.07.2017 року
Про встановлення
№ 182
ставки земельного
від 07.07.2017
податку на 2018 рік
року
Панчівська сільська рада
Про встановлення
№ 148 від
місцевих податків та
30.05.2017 року
зборів на території
Панчівської сільської
ради на 2018 рік

Мар’ївська сільська рада
Про встановлення
№ 114
податку на нерухоме
від
майно, відмінне від
16.05.2017 року
земельної ділянки по
Мар’ївській сільській
раді
Про встановлення
№ 115
транспортного податку
від
на території Мар’ївської 16.05.2017 року
сільської ради
Про встановлення
№ 116 від
ставок плати за землю
16.05.2017 року
на території Мар’ївської
сільської ради
Про затвердження
№ 117 від
ставок єдиного податку 16.05.2017 року
для другої групи
фізичних осіб –
підприємців
Про затвердження
№ 118
ставок акцизного
від 16.05.2017
податку
року
Дібрівська сільська рада
Про встановлення
№ 151 від
місцевих податків і
30.06.2017 року
зборів на 2018 рік

Постійна
комісія з
питань
«Планування
бюджету та
фінансів,
соціальноекономічног
о розвитку,
енергозбере
ження,
комунальної
власності та
реалізації
регуляторної
політики»
Постійна
комісія з
питань
«Планування
бюджету та
фінансів,
соціальноекономічног
о розвитку,
енергозбере
ження,
комунальної
власності та
реалізації
регуляторної
політики»

Комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів

Петроострівська сільська рада
Про встановлення
№ 105
ставки акцизного збору
від
з реалізації суб’єктами
06.06.2017 року
підакцизних товарів на
2018 рік
Про встановлення
№ 106 від
місцевих податків і
06.06.2017 року
зборів на 2018 рік
Оситнязька сільська рада
№ 168
Про затвердження
ставок єдиного
від
15.12.2017 року
податку для першої та
другої групи
фізичних осіб –
підприємців на 2018 рік

1.

Рішення

2.

Рішення

1.

Рішення

2.

Рішення

Про встановлення
ставок земельного
податку,
пільг з його сплати та
розміру орендної
плати на 2018 рік

№ 167
від 15.12.2017
року

3.

Рішення

«Про затвердження
ставок акцизного
податку
в частині реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
2018 рік»

№ 122
від 22.06.2017
року

4.

Рішення

Про затвердження
податку на нерухоме
майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2018 рік

№ 123
від 22.06.2017
року

5.

Рішення

Про встановлення
місцевих податків
та зборів на території
Оситнязької сільської
ради на 2018 рік»

№ 124
від 22.06.2017
року

1

Рішення

Капітанівська селищна рада
Про встановлення
№ 260 від
ставки єдиного
01.06.2017 року
податку для першої та
другої групи
фізичних осіб –

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів

Постійна
комісія
Оситнязької
сільської
ради «З
питань
планування
бюджету та
фінансів»

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та

підприємців на території
Капітанівської селищної
ради на 2018 рік
Про встановлення
№ 261 від
транспортного
01.06.2017 року
податку на території
Капітанівської селищної
ради на 2018 рік
Про затвердження
№ 262 від
ставок акцизного
01.06.2017 року
податку по
Капітанівській селищній
раді на 2018 рік
Про встановлення
№ 263 від
податку на
01.06.2017 року
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки
Капітанівської селищної
ради на 2018 рік
Про надання пільг щодо № 270 від
сплати земельного
01.06.2017 року
податку
Мартоноська сільська рада
Про затвердження
№ 287
ставок єдиного
від
податку для першої та
09.06.2017 року
другої групи
фізичних осіб –
підприємців на 2018 рік

2

Рішення

3.

Рішення

4

Рішення

5

Рішення

1.

Рішення

2.

Рішення

Про затвердження
ставок податку та пільг
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

№ 288 від
09.06.2017 року

3.

Рішення

№ 289
від 09.06.2017
року

4.

Рішення

Про встановлення
ставок земельного
податку на території
Мартоноської сільської
ради на 2018 рік
Про затвердження
податку на транспорт

5.

Рішення

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

№ 290
від 09.06.2017
року
№ 291
від
09.06.2017 року

фінансів

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету та
фінансів

2018 рік
1.

Рішення

2.

Рішення

3.

Рішення

4.

Рішення

1

Рішення

2

Рішення

3

Рішення

1.

Рішення

2.

Рішення

3.

Рішення

Коробчинська сільська рада
Про встановлення
№ 82 від
місцевих податків та
14.06.2017 року
зборів на території
Коробчинської сільської
ради на 2018 рік
Про затвердження
№ 83 від
ставок єдиного податку 14.06.2017 року
для першої та другої
групи
фізичних осіб –
підприємців на 2018 рік
Про встановлення
№ 85 від
ставок плати за землю
14.06.2017 року
на 2018 рік
Про встановлення
№
акцизного податку на
84 від 14.06.2017
2018 рік
року
Оситнянська сільська рада
Про встановлення
№ 94 від
ставок плати за землю
05.07.2017 року
на 2018 рік
Про затвердження
№ 95 від
ставок єдиного податку 05.07.2017 року
для І-ІІ групи фізичних
осіб- підприємців на
2018 рік
Про встановлення
№ 98 від
ставок місцевих
05.07.2017 року
податків та зборів на
території
Оситняньської сільської
ради на 2018 рік
Йосипівська сільська рада
Про встановлення
№ 166 від
податку на
07.07.2017 року
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2018 рік
Про встановлення
№ 167
ставки акцизного
від
податку з реалізації
07.07.2017 року
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
території Йосипівської
сільської ради 2018 рік
Про встановлення
№ 168
ставки земельного
від 07.07.2017

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету і
фінансів

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету і
фінансів

Комісія з
питань
бюджету та з
питань
промислової
політики,
підприємниц
тва,
агропромисл
ового
комплексу,
земельних
ресурсів,
охорони
навколишнь
ого

4.

Рішення

5.

Рішення

1.

Рішення

податку на території
року
Йосипівської сільської
ради на 2018 рік
Про встановлення
№ 169 від
ставки єдиного податку 07.07.2017 року
для І-ІІ групи фізичних
осіб- підприємців на
2018 рік
Про встановлення
№ 170
ставки транспортного
від
податку на території
07.07.2017 року
Йосипівської сільської
ради на 2018 рік
Пурпурівська сільська рада
Про встановлення
№ 165
місцевих податків
від 16.06.2017
та зборів на території
року
Пурпурівської сільської
ради на 2018 рік»

природного
середовища

Постійна
комісія з
питань
планування
бюджету і
фінансів

_______________________

