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ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

с п е ц і а л ь н и й   в и п у с к

Код Види діяльності Ставки
податку,
грн. на
місяць

КВЕД

01 Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

01.1 Рослинництво:

01.11.0 Вирощування  зернових  та  технічних культур 100,00

01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування  продукції  роз-
садників

100,00

01.13.0 Вирощування  фруктів,ягід, горіхів, культур для виробництва  напоїв і 
прянощів

100,00

01.2 Тваринництво:

01.24.0 Роозведення  птиці 100,00

01.25.0 Розведення  інших  тварин 100,00

01.30.0 Змішане  сільське  господарство 100,00

01.4 Надання послуг у  рослинництві ; облаштування
ландшафту:

01.41.0 Надання послуг  у рослинництві; облаштування  ландшафту 100,00

01.42.0 Надання  послуг  у   тваринництві 100,00

01.5 Мисливство:

01.50.0 Мисливство 100,00

02 Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

02.01.1 Лісівництво та  лісозаготівлі 200,00

02.01.2 Одержання  продукції  лісового  господарства 200,00

02.02.0 Надання  послуг у  лісовому  господарстві 200,00

05 рибальство, рибництво та пов’язані з ним послуги.

05.01.0 Рибальство; надання  послуг  у  рибальстві 100,00

05.02.0 Рибництво; надання  послуг у  рибництві 100,00

14 інші  галузі  добувної промисловості

14.11.0 Добування  декоративного  та будівельного  каменю 200,00

15 виробництво харчових продуктів, напоїв

15.13.0 Виробництво м’ясних продуктів 100,00

15.20.0 Виробництво рибних продуктів 100,00

15.3  Переробка та консервування  овочів  та  фруктів:

15.32.0 Виробництво фруктових  та овочевих   соків 100,00

15.5 Виробництво  молочних  продуктів  та  морозива:

15.52.0 Виробництво  морозива 100,00

15.6 Виробництво продуктів  борошномельно-круп’яної  промисловості, 
крохмалю та крохмальних  продуктів:

15.61.0 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної  промисловості 100,00

15.62.0 Виробництво крохмалю  та  крохмальних  продуктів 100,00

15.7 Виробництво  готових  кормів  для  тварин:

15.71.0 Виробництво  готових  кормів  для тварин, що  утримуються  на  фермах. 100,00

15.72.0 Виробництво  готових  кормів  для  домашніх  тварин 100,00

15.8 Виробництво  інших  харчових  продуктів: 

15.81.0 Виробництво хліба  та  хлібобулочних  виробів 100,00

15.82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів  і  тістечок  тривалого  зберігання 100,00

15.85.0 Виробництво  макаронних  виробів 100,00

15.89.0 Виробництво харчових  продуктів, не  віднесених   до  інших  групувань 100,00

17 текстильне  виробництво

17.40.0 Виробництво  готових  текстильних  виробів, крім  одягу 100,00

18 виробництво  одягу;виробництво хутра та  виробів  з хутра

18.10.0 Виробництво  одягу  зі  шкіри 100,00

18.2 Виробництво  одягу  з  текстилю:

18.21.0 Виробництво робочого  одягу 100,00

18.22.0 Виробництво  верхнього  одягу 100,00

18.23.0 Виробництво спіднього  одягу 100,00

18.24.0 Виробництво  іншого  одягу  та  аксесуарів 100,00

18.30.0 Виробництво  хутра  та  виробів  з   хутра 150,00

19 виробництво шкіри ,виробів зі шкіри та інших матеріалів

19.10.0 Виробництво  шкіри 200,00

19.20.0 Виробництво  галантерейних  та   дорожніх  виробів  зі  шкіри та  інших 
матеріалів

200,00

19.30.0 Виробництво взуття 200,00

20 оброблення деревини  та  виробництво  виробів  з деревини, крім  
меблів

20.10.0 Лісопильне  та  стругальне  виробництво,  просочування  деревини 200,00

20.20.0 Виробництво фанери, плит  та  панелей, шпону                          100,00

20.30.0 Виробництво дерев’яних  будівельних  кострукцій  та  столярних  ви-
робів  

150,00

20.40.0 Виробництво  дерев'яної  тари 100,00

20.51.0 Виробництво інших  виробів з деревини 100,00

20.52.0 Виробництво виробів з корку, соломи  та  матеріалів  для  плетіння 100,00

22 видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних  
носіїв  інформації

22.1 Видавнича  діяльність:

22.11.0 Видання книг 200,00

22.12.0 Видання  газет 200,00

22.13.0 Видання  журналів  та  періодичних  публікацій 200,00

22.14.0 Видання  звукозаписів 200,00

22.15.0 Інші  види  видавничої  діяльності 200,00

22.2 Поліграфічна  діяльність  та  пов’язані   з нею  послуги: 

22.21.0 Друкування  газет 200,00

22.22.0 Інша  поліграфічна  діяльність 200,00

22.23.0 Брошувально-палітурна  та  оздоблювальна  діяльність 200,00

22.24.0 Виготовлення   друкованих  форм 200,00

22.25.0 Надання   інших  послуг  у  поліграфічній  діяльності 200,00

22.3 Тиражування  записаних   носіїв  інформаціїї:

22.31.0 Тиражування  звукозаписів 200,00

22.32.0 Тиражування  відеозаписів 200,00

22.33.0 Тиражування  програмного  забезпечення 200,00

25 виробництво  гумових  та  пластмасових  виробів

25.12.0 Відновлення  протектора  гумових  шин  та  покришок 200,00

26 виробництво  іншої  неметалевої  мінеральної продукції

26.1 Виробництво  скла  та   виробів  з і скла:

26.12.0 Формування  та  оброблення  листового  скла 100,00

26.2 Виробництво  керамічних  виробів  не  для  будівництва:

26.21.0 Виробництво  господарських  та  декоративних  керамічних  виробів 100,00

26.6 Виробництво  виробів  з  бетону, гіпсу  та  цементу:

26.61.0 Виробництво  виробів  з  бетону  для  будівництва 150,00

26.62.0 Виробництво  виробів  з  гіпсу  для  будівництва 150,00

26.66.0 Виробництво  інших  виробів  з  бетону, гіпсу  та  цементу 150,00

26.70.0 Оброблення  декоративного  та  будівельного  каменю 100,00

 28 виробництво готових  металевих  виробів

28.11.0 Виробництво будівельних  металевих  конструкцій 150,00

28.12.0 Виробництво будівельних  металевих   виробів 150,00

28.2 Виробництво  металевих резервуарів, радіаторів та  котлів центрально-
го  опалення:

28.22.0. Виробництво  радіаторів  та  котлів  центрального опалення 100,00

28.30.0 Виробництво парових  котлів 100,00

28.40.0 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова мета-
лургія

200,00

28.5 Оброблення  металів:

28.51.0 Оброблення  та  нанесення  покритів  на  метали 100,00

28.7 Виробництво  інших  готових  металевих  виробів:

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Рішення
Про встановлення ставок єдиного Податку  для фізичних осіб,

які здійснюють ПідПриємницьку діяльність без створення
юридичної особи на 2011 рік

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на вико-
нання Указу Президента України від 28 червня 1999 року №746/99 “Про внесення змін 
до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 “Про спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”,  районна рада

Вирішила:
1.   Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб на 2011 рік в  таких роз-

мірах:
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28.75.0 Виробництво інших  готових  металевих  виробів 100,00

29 виробництво машин  та  устаткування

29.12.2 Ремонт і  технічне  обслуговування  насосів,  компресорів  та  гідравліч-
них систем

100,00

29.22.2 Ремонт,  технічне   обслуговування   та  монтаж  підйомно-транспортного 
устаткування

100,00

30 виробництво офісного устаткування  та електронно-
обчислювальних  машин

30.01.2. Монтаж  та  установлення  офісного  устаткування 200,00

30.02.2 Монтаж  і  установлення  електронно-обчислювальних   машин  та  іншо-
го устатковання  для  оброблення  інформації

200,00

31 виробництво електричних машин та устаткування

31.20.2 Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної 
апаратури

200,00

31.20.3 Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури 200,00

31.62.3 Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткуван-
ня, не віднесеного до інших групувань

200,00

36 виробництво меблів, виробництво іншої продукції

36.1 Виробництво  меблів:

36.11.0. Виробництво меблів для сидіння 200,00

36.14.0 Виробництво   інших  меблів 200,00

36.15.0 Виробництво  матраців 100,00

36.2 Виробництво монет  та  медалей, ювелірних  виробів:

36.21.0 Виробництво монет  та  медалей 200,00

36.22.0 Виробництво ювелірних   виробів 200,00

36.61.0 Виробництво біжутерії 100,00

36.62.0 Виробництво мітел та щіток 100,00

36.63.0 Виробництво  іншої продукції , не віднесеної  до  інших  групувань 200,00

37 оброблення  відходів

37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту 100,00

37.20.0 Оброблення неметалевих відходів та брухту 100,00

40 виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гаря-
чої води

40.30.0 Постачання  пари  та  гарячої  води 200,00

45 Будівництво

45.11.0 Розбирання  та  знесення  будівель; земляні роботи 200,00

45.12.0 Розвідувальне  буріння 200,00

45.21.1 Будівництво  будівель 200,00

45.21.6 Будівництво  інших  споруд 200,00

45.21.7 Монтаж  і  встановлення  збірних  конструкцій 200,00

45.22.0 Виготовлення  каркасних   конструкцій  і  покрівель 200,00

45.23.0 Будівництво доріг,  аеродромів   та  облаштування поверхні спортивних 
споруд

200,00

45.25 Інші будівельні  роботи:

45.25.1 Інші  спеціалізовані  будівельні роботи 200,00 

45.25.4 Монтаж металевих конструкцій 200,00

45.31.0 Електоромонтажні  роботи 200,00

45.32.0 Ізоляційні  роботи 200,00

45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції  та кондиціонування повітря 200,00

45.33.2 Водопровідні, каналізаційні  та  протипожежні роботи 200,00

45.33.3 Газопровідні роботи 200,00

45.34.0 Інші монтажні роботи 200,00

45.4 Роботи з завершення будівництва:

45.41.0 Штукатурні роботи 200,00

45.42.0 Столярні та теслярські роботи 200,00

45.43.0 Покриття  підлог та облицювання стін 200,00

45.44.0 Малярні роботи та скління 200,00

45.45.0 Інші роботи з завершення  будівництва 200,00

50 торгівля атомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування 
та ремонт

50.10 Торгівля  автомобілями:      

50.10.1 Оптова торгівля автомобілями 200,00

50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями 200,00

50.10.3 Посередництво в торгівлі автомобілями 200,00

50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 200,00

50.30 Торгівля автомобільними деталями та приладдям:

50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям 200,00

50.30.2 Торгівля автомобільними деталями та приладдям 200,00

50.30.3 Посередництво в  торгівлі  автомобільними  деталями  та  приладдям 200,00

50.40 Торгівля  мотоциклами  та  їх  ремонт:

50.40.1 Оптова  торгівля  мотоциклами 200,00

50.40.2 Роздрібна торгівля  мотоциклами 200,00

50.40.3 Посередництво в торгівлі мотоциклами 200,00

50.40.4 Технічне обслуговування  та  ремонт  мотоциклів 200,00

51 оптова торгівля  і посередництво в оптовій  торгівлі

51.1 Посередництво в оптовій торгівлі

51.11.0 Посередництво в торгівлі с/г сировиною, живими тваринами, текстиль-
ною сировиною та напівфабрикатами

200,00

51.13.0 Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами 200,00

51.15.0 Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та 
іншими металевими виробами

200,00

51.16.0 Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та 
шкіряними виробами

200,00

51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 200,00

51.2 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими твари-
нами:

51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин 200,00

51.31.0 Оптова торгівля фруктами та овочами 200,00

51.36.0 Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами 200,00

51.37.0 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 200,00

51.38.0 Оптова торгівля іншими продуктами харчування 200,00

51.41.0 Оптова торгівля текстильними товарами 200,00

51.42 Оптова торгівля одягом та взуттям:

51.42.3 Оптова торгівля взуттям 200,00

51.43.1 Оптова торгівля електроробутовими приладами 200,00

51.43.2 Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко-та 
відеозапису

200,00

51.44.0 Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпа-
лерами та засобами для чищення

200,00

51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами 200,00

51.46.0 Оптова торгівля фармамацевтичними товарами 200,00

51.47.2 Оптова торгівля  папером, картоном, книгами, журналами  та  канцеляр-
ським  приладдям

200,00

51.53.1 Оптова торгівля деревиною 200,00

51.53.2 Оптова тогівля будівельними матеріалами 200,00

51.54.0 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідними та  опалюваль-
ним устаткуванням

200,00

51.84.0 Оптова торгівля комп”ютерами, периферійними пристроями  та про-
грамним забезпеченням

200,00

51.85.0 Оптова торгівля офісною технікою  та  устаткуванням 200,00

51.90.0 Інші види оптової торгівлі 200,00

52 роздрібна торгівля   ;ремонт побутових виробів та предметів осо-
бистого вжитку                                                                 

52.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах:

52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  з перевагою продо-
вольчого  асортименту

200,00 

52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продо-
вольчого асортименту 200,00

52.2 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими това-
рами:

52.21.0 Роздрібна торгівля  фруктами  та овочами, включаючи картоплю. 150,00

52.22.0 Роздрібна торгівля м’ясом та м’ясними  продуктами 200,00

52.23.0 Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами 200,00

52.24.0 Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами 150,00

52.27.1 Роздрібна торгівля молоком,молочними продуктами  та яйцями 150,00

52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами 150,00

52.31.0 Роздрібна торгівля  фармацевтичними товарами 200,00

52.33.0 Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами 200,00

52.4 Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими то-
варами:

52.41.0 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами 200,00

52.42.0 Роздрібна торгівля одягом 200,00 

52.43.0 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами 200,00 

52.44.1 Роздрібна торгівля меблями 200,00 

52.44.9 Роздрібна торгівля іншими товарами для дому 200,00 

52.45.0 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапара-
турою

200,00 

52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами,  фарбами та склом 200,00 

52.47.0 Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами 200,00 

52.48.1 Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткованням 200,00

52.48.2 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами 200,00

52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними 
до інших групувань

200,00 

52.50.0 Роздрібна торгівля уживаними товарами  в магазинах 150,00

52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та  на ринках 150,00

52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесена до інших групувань 200,00

52.7 ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

52.71 Ремонт взуття  та  інших виробів  зі шкіри:

52.71.1 Ремонт  взуття  200,00

52.72 Ремонт  побутових  електричних  товарів:

52.72.1 Ремонт радіотелевізійної  аудіо-  та відеоапаратури 100,00

52.72.2 Ремонт  інших побутових електричних товарів 100,00

52.73.1 Ремонт годинників 100,00

52.73.2 Ремонт  ювелірних  виробів 200,00

52.74 Ремонт інших побутових виробів  та предметів особистого вжитку:

52.74.1 Ремонт і перероблення одягу 100,00

55 Діяльність готелів та ресторанів

55.10.0 Діяльність готелів 200,00

55.30.1 Діяльність ресторанів 200,00
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55.30.2 Діяльність кафе 200,00

55.40.0 Діяльність барів 200,00

55.5 Діяльність їдалень  та послуги з постачання  готової їжі:

55.51.0 Діяльність їдалень 200,00

55.52.0 Послуги з постачання готової їжі 200,00

60 Діяльність наземного транспорту

60.2 Діяльність іншого  наземного транспорту:

60.22.0 Діяльність таксі 200,00

60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту 200,00

60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту 200,00

63 Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

63.11.0 Транспортне   оброблення вантажів 200,00

63.12.0 Складське господарство 200,00

63.21.2 Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту 200,00

63.30.0 Послуги  з організації  подорожувань 200,00

63.40.0 Організація  перевезення  вантажів 200,00

64 Діяльність пошти та зв’язку

64.12.0 Кур’єрська діяльність 150,00

64.20.0 Діяльність зв’язку 200,00

67 Допоміжні послуги  у сфері фінансового посередництва  страху-
вання

67.1 Допоміжні послуги у  сфері фінансового посередництва:

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва 200,00

67.20.0 Допоміжна  діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 200,00

70 операції з нерухомим майном

70.1 Операції з власним нерухомим майном:                

70.11.0 Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання  
в оренду

200,00

70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна 200,00

70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 200,00

70.31.0 Діяльність агенств нерухомості 200,00

70.32.0 Управління нерухомим майном 200,00

71 оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і пред-
метів особистого вжитку

71.1 Оренда автомобілів:

71.10.0 Оренда  автомобілів 200,00

71.21.0 Оренда інших наземних транспотних засобів та устаткування 200,00

71.33.0 Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну тех-
ніку

200,00

71.34.0 Оренда інших машин та устаткування 200,00

71.40.0 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку 200,00

72 Діяльність у сфері інформатизації

72.1 Консультування з питань інформатизації:

72.10.0 Консультування з питань інформатизації 200,00

72.2 Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері

72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення 200,00

72.20.0 Створення програмного забезпечення 200,00

72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення 200,00

72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення 200,00

72.30.0 Оброблення даних 200,00

72.40.0 Діяльність, пов’язана з банками даних 200,00

72.50.1 Ремонт і технічне обслуговування  офісної  техніки 200,00

72.50.2 Ремонт і технічне обслуговування   електронно-обчислювальної техніки 200,00

72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації 200,00

74 Діяльність у сферах права бухгалтерського обліку, інжинірингу; 
надання послуг підприємцям

74.1 Діяльність у сферах права бухгалтерського обліку та аудиту; консульту-
вання з питань комерційної діяльності та управління:

74.11 Діяльність у сфері права 200,00

74.12 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту:

74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту 200,00

74.13.0 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки 200,00

74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління 200,00

74.20 Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії:

74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу 200,00

74.20.3 Діяльністьу сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології      200,00

74.40.0 Рекламна діяльність 200,00

74.50.0 Підбір та забезпечення персоналом 200,00

74.60.0 Проведення розлідувань та забезпечення безпеки 200,00

74.70.0 Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та тран-
спортних засобів

200,00

74.81.0 Діяльність у сфері фотографії 200,00

74.82.0 Пакування 100,00

74.85.0 Надання секретарських послуг та  послуг з перекладу  100,00

74.87.0 Надання інших комерційних послуг 200,00

80 освіта

80.2 Середня освіта:

80.10.1 Дошкільна освіта 100,00

80.21.1 Загальна середня освіта 100,00

80.21.3 Позашкільна освіта 100,00

80.30.0 Вища освіта 100,00

80.4 Інші види діяльності у сфері освіти:

80.41.0 Школи підготування водіїв транспортних засобів 200,00

80.42.0 Освіта дорослих  та інші види освіти 150,00

85.1 Діяльність у сфері охорони здоров'я людини:

85.12.0 Медична практика                                                                               200,00

85.13.0 Стоматологічна практика 200,00

85.20.0 Ветеринарна діяльність 200,00

90 Санітарні послуги,прибирання сміття та знищення відходів

90.02.0 Збирання та знищення інших відходів 200,00

90.03.0 Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності 200,00

92 Діяльність у сфері  культури та спорту, відпочинку та розваг

92.11.0 Виробництво фільмів 200,00

92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 200,00

92.31 Діяльність у сфері  мистецтва та літератури:

92.31.1 Театральна та інша мистецька діяльність 100,00

92.32.0 Діяльність концертних та театральних залів 200,00

92.34.0 Інша видовищно-розважальна діяльність 200,00

92.5 Інша діяльність у сфері культури ,не віднесенна до інших групувань:

92.51.1 Діяльність архівів 100,00

92.6 Діяльність у сфері спорту:

92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту 100,00

92.7 Діяльність у сфері відпочинку та розваг:

92.72.0 Інші види рекреаційної діяльності 200,00 

93 Надання індивідуальних послуг

93.0 Надання індивідуальних послуг:

93.01.0 Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів 200,00

93.01.2 Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів 200,00

93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси                                     200,00

93.03.0 Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг 200,00

93.04.0 Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту 200,00

93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг 200,00

99.9 Інші види діяльності:

Живопис 100,00

Виготовлення наочної агітації 100,00

Декоративно-прикладне мистецтво 100,00

Послуги ксерокопіювання 100,00

Надання послуг трактором 100,00

Надання послуг комбайном 100,00

Робота з дітьми в хореографічному жанрі 100,00

Заготівля у населення і реалізація м'яса 200,00

Заготівля у населення овочів та фруктів 200,00

Комп'ютерні ігри    200,00

Зварювальні роботи (крім кузовів автомобілів) 200,00

Прийом і реалізація макулатури і склотари 200,00

Прибирання території 200,00

Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів 200,00

Ремонт електрообладнання і трансмісії автомобілів 200,00

Шиномонтаж і балансування коліс 200,00

Інша юридична діяльність 200,00

Діяльність у сфері кабельного телебачення 200,00

Виготовлення та реалізація блоків для будівництва 200,00

Виготовлення, реалізація та монтаж залізобетонних кругів 200,00

Маркетингові послуги 200,00

Виготовлення і реалізація штучних квітів та похоронних вінків 150,00

Виготовлення і реалізація надмогильних пам'ятників 200,00

Художні роботи на надмогильних пам'ятниках та їх реставрація 200,00

Землевпорядні, земле оцінюючі та топографогеодезні роботи 200,00

Надання ринкових послуг 200,00

Шліфовка колінвалу і розточка блоку циліндра 200,00

Вирощування та реалізація шампіньйонів 200,00

Торгівля  лісом 200,00

Парковка автомобілів 200,00

Здійснення будь-якого виду діяльності при якому відбувається експорт 
товарів, робіт, послуг, ставка податку

200,00

Здійснення підприємницької діяльності за межами України 200,00

2. Вказані ставки застосовуються до доходів від підприємницької діяльності, яка 
буде проводитись починаючи з 1 травня 2011 року.

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення Макарівської районної ради від 17 
грудня 2010 року №11-03-VI “Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних 
осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи”.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань бюджету та фінансів.

Голова ради                 в.М.ГуДзь.

смт Макарів
29 квітня    2011 року
№  95 - 06  - VІ
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МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Про встановлення розміру фіксованого 

Податку на 2011 рік

Відповідно до Закону України  «Про внесення змін 
до Декрету Кабінету Міністрів України» Про прибутко-
вий податок з громадян»  від 13.02.98 р №129/98, За-
кону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
районна  рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити розміри фіксованого податку в таких 

сумах:  
1.1. Торгівля на ринках сіл району - 100 грн. за ка-

лендарний місяць.
1.2. Торгівля на ринках районного центру:
 - з продажем промислових та інших товарів  (крім 

м’яса та сала)  -  100 грн. за календарний місяць;
- з продажем  продовольчих товарів (крім м’яса та 

сала) - 100 грн.за календарний місяць;
- з продажем м’яса та сала - 100 грн за календар-

ний місяць.
2.Вказані розміри фіксованого податку застосову-

ються до доходів від діяльності, яка буде проводитись 
з 1 травня 2011 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 
Макарівської районної ради від 17.12.2010 р.  №12-03-
VІ “Про встановлення розміру фіксованого податку”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію районної ради з питань бюджету та 
фінансів.

Голова ради                                  в.М.ГуДзь.
смт Макарів
29 квітня 2011 року
№ 96 - 06 - VІ

ріШення
Про затвердження нормативно грошової

оцінки земель населених пунктів с. андріївка, 
с. червона гірка макарівського району 

Відповідно до Закону України «Про прискорений 
перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та 
посадовими особами місцевого самоврядування» від 
14.12.2010 року, Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльнос-
ті», п.34 ч.1ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», ст.201 Земельного кодексу України, 
Законів України «Про оцінку земель», сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити нормативно грошову оцінку земель 

населених пунктів с. Андріївка, с. Червона Гірка  Мака-
рівського району Київської області

2. Ввести в дію  нормативно грошову оцінку зе-
мель  населених пунктів с. Андріївка  с. Червона Гірка  
з 30.04.2011 року.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 
Андріївської сільської ради від 12.02.2010 року №475-
26-V «Про затвердження технічної документації нор-
мативно грошової оцінки земель населених пунктів с. 
Андріївка с. Червона Гірка Макарівського району Київ-
ської області  з 30.04.2011 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради  з питань 
бюджету і фінансів.

Сільський голова         в.Г.СіМороз.
с. Андріївка
29.04.2011 року
№ 47 -6-VІ

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Відповідно до Закону України «Про прискорений 
перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та 
посадовими особами місцевого самоврядування» від 
14.12.2010 року, статті 143 Конституції України, стат-
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пункту 8.3 статті 8, ст. 10, пунктів 12.3, 12.4, 
12.5 статей 266, 267 і 268, пункту5 розділу ХІХ прикінце-
вих положень «Податкового кодексу України» та згідно 
результатів розгляду робочої комісії з питань прискоре-
ного перегляду регуляторних актів, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1.Встановити  місцеві збори на  2011 рік  з  

30.04.2011 року.
2. Вважати таким , що втратило чинність, рішення 

сільської ради від 06.01.2011 року № 20-03-VІ «Про 
встановлення місцевих зборів» з 30.04.2011 року.

3.Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради  з питань бюдже-
ту і фінансів.

Сільський голова          в.Г.СіМороз.
с. Андріївка
29.04.2011 року
№ 46 -6-VІ

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, 
пункту 5 розділу XIX прикінцевих положень «Податко-
вого кодексу України», «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності», 
«Про прискорений перегляд регуляторних актів, при-
йнятих органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити  місцеві збори на 2011 рік з 30.04.2011 

року (згідно додатку).
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 

Борівської сільської ради від 11.01.2011 р № 15 «Про 
встановлення місцевих  зборів» з 29.04.2011 року.

3. Борівській   сільській    раді  надати  копії цього рі-
шення із додатками до державної податкової інспекції 
в   Макарівського  району.

4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету 
та фінансів.

Сільський голова                      Л.А.короЛьковА.
с. Борівка 
29 квітня 2011 року
№  42 - 05 - VІ

ріШення 
Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель сіл 
борівка, садки-строївка, лисиця, Шнурів ліс

Заслухавши інформацію Борівського сільського 
голови Королькової Л.А.,   про результати проведення  
нормативно грошової оцінки земель сіл Борівка, Садки-
Строївка, Лисиця, Шнурів Ліс, відповідно до  п.34 ч.1  ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», ст. 201 Земельного  кодексу України, Закону Укра-
їни «Про оцінку земель», Законів України  «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», «Про прискорений перегляд регуляторних 
актів, прийнятих органами та посадовими особами міс-
цевого самоврядування» та з метою забезпечення еко-
номічного регулювання земельних відносин  на території  
Борівської  сільської ради, визначення розмірів плати за 
користування землею, сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну  документацію з нормативної 

грошової оцінки земель сіл Борівка, Садки-Строївка, 
Лисиця, Шнурів Ліс Борівської  сільської ради.

2. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку земель 
Борівка, Садки-Строївка, Лисиця, Шнурів Ліс Борів-
ської  сільської ради з  30.03.2011 р.

3. Вважати таким,  що втратило чинність рішення   
Борівської сільської ради від 18.12.2009 №184 «Про 
затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель сіл Борівка, Садки-Строївка, 
Лисиця, Шнурів Ліс»  Борівської сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну  комісію сільської ради з питань земель-
них відносин.

Сільський голова                Л.А.короЛьковА.
с. Борівка 
29 квітня 2011 року
№  43 - 05 - VІ

ріШення
Про правила благоустрою на території 

великокарашинської сільської ради
У зв’язку з невідповідністю принципам державної 

регуляторної політики, керуючись пунктом першим та 
другим статті 2, пунком третім частини першої статті 
7 Закону України „Про прискорений перегляд регуля-
торних актів, прийнятих органами та посадовими осо-
бами місцевого самоврядування, Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”.

Розглянувши інформацію сільського голови Лаз-
нюка М.П.,керуючись підпунктом 44 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів» та Закону України «Про відходи», сільська 
рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила благоустрою території Ве-

ликокарашинської сільської ради (додаються).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 14 

квітня 2009 року № 176-22-V.
3. Контроль за виконанням даного рішення поклас-

ти на постійну комісію сільської ради з питань бюдже-
ту, фінансів та планування. 

Сільський голова         М.П.ЛАзНюк.
c. Великий Карашин
29 квітня 2011 року
№ 52–07-VI

ріШення
Про затвердження ставки земельного податку

У зв’язку з невідповідністю принципам державної 
регуляторної політики, керуючись пунктом першим та 
другим статті 2, пунком третім частини першої статті 
7 Закону України „Про прискорений перегляд регуля-
торних актів, прийнятих органами та посадовими осо-
бами місцевого самоврядування”, пунктом другим 
статті 11, пунктом п’ятнадцятим частини першої статті 
26, пунктом дев’ятим статті 59 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, керуючись стат-
тею 143 Конституції України та відповідно до пунктів 
275.1, 275.3 статті 275 Податкового кодексу України,   
Великокарашинська сільська рада Макарівського ра-
йону Київської області 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ставку земельного податку в розмірі 

0,24 грн. за 1 кв.м.
2. Збільшити ставку земельного податку по Вели-

кокарашинській сільській раді у 2 рази.
3. Забезпечити направлення в установленому по-

рядку копії цього рішення до державної податкової ін-
спекції у Макарівського  району.

4. Визнати такими, що втратило чинність, рішен-
ня 32 сесії У скликання Великокарашинської сільської 
ради ‘’Про затвердження ставки земельного податку’’ 
від 18.05.2010 за № 292. 

5.Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань бюдже-
ту, фінансів та планування. 

Сільський голова         М.П.ЛАзНюк.
c. Великий Карашин
29 квітня 2011 року
№ 50-07- VI

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

У зв’язку з невідповідністю принципам державної 
регуляторної політики, керуючись пунктом першим та 
другим статті 2, пунком третім частини першої статті 
7 Закону України „Про прискорений перегляд регуля-
торних актів, прийнятих органами та посадовими осо-
бами місцевого самоврядування”, пунктом другим 
статті 11, пунктом п’ятнадцятим частини першої стат-
ті 26, пунктом дев’ятим статті 59 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, керуючись стат-
тею 143 Конституції України та відповідно до пункту 
8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, 
статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві 
положення” Податкового кодексу України,  Великока-
рашинська сільська рада Макарівського району Київ-
ської області

ВИРІШИЛА:
1. До отримання в податковому органі торгових 

патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності здійснюється за ставками, вста-
новленими у додатку 1 до цього рішення.

2. Забезпечити направлення в установленому по-
рядку копії цього рішення із додатком до державної 
податкової інспекції у Макарівському районі.

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішен-
ня 03 сесії V скликання Великокарашинської сільської 
ради ‘’Про місцеві збори та податки’’ від 22.07.2006 
за № 22.

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань 
бюджету, фінансів та планування 

Сільський голова                М.П.ЛАзНюк.
c. Великий Карашин
29 квітня 2011 року
№ 49–07-VI

ріШення
Про затвердження Правил поховання на 

території великокарашинської сільської ради
У зв’язку з невідповідністю принципам державної 

регуляторної політики, керуючись пунктом першим та 
другим статті 2, пунком третім частини першої статті 
7 Закону України „Про прискорений перегляд регуля-
торних актів, прийнятих органами та посадовими осо-
бами місцевого самоврядування”.

Розглянувши інформацію сільського голови Лаз-
нюка М.П., керуючись Законом України „Про місцеве 
самоврядуванн в Україні”, Законом України „Про по-
ховання та похоронну справу”,  сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Правила поховання на території Ве-

ликокарашинської сільської ради, згідно додатку (до-
даток №1).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 
сесії №286-31-V від 07.04.2010 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на комісію сільської ради з питань депутатської 
діяльності, етики, контролю за виконанням рішень 
ради, законності та правопорядку.

Сільський голова       М.П. ЛАзНюк.
c. Великий Карашин
29 квітня 2011 року
№ 51–07-VI

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 
12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 
розділу ХІХ прикінцевих положень «Податкового кодек-
су України», селищна рада  

ВИРІШИЛА :
1. Встановити   місцеві збори на 2011 рік з 

30.04.2011 року.
2.  Вважати таким, що втратило чинність, рішення 

Кодрянської селищної ради від 06 січня 2011 року №19 
«Про встановлення місцевих зборів» з 29.04.2011 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету 
та фінансів.    

Селищний голова                             т.в.ГАПоНеНко.
смт Кодра
29 квітня   2011 року
№ 55  -  05 – VІ
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ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», пункту 8.3 статті 8; статті 10, пунктів 
12.3, 12.4 і 12.5 статті 12 статей 266, 267 і 268, пункту 5 
розділу ХІХ прикінцевих положень «Податкового кодек-
су України», Закону України «Про прискорений перегляд 
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими 
особами місцевого самоврядування», Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити місцеві збори на 2011 рік  з 08.05.2011 

року.
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 

Забуянської сільської ради від 10 січня 2011 року № 25-
03-VІ «Про встановлення місцевих зборів» з 02.05.2011 
року.

3. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань бюдже-
ту та фінансів, соціально-економічного та культурного 
розвитку території ради.

Сільський голова                   Н.М.ПотАПеНко.
с. Забуяння
07 квітня 2011 року
№ 39-05-VI

ріШення
Про затвердження нормативно грошової оцінки

земель населеного пункту смт кодра
макарівського району 

Заслухавши інформацію селищного голови  Гапо-
ненко Т.В., про результати проведення нормативно-
грошової оцінки земель населеного пункту смт Кодра, 
відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», ст. 201 Земельного 
кодексу України, Закону України «Про оцінку земель» 
та з метою забезпечення економічного регулювання 
земельних відносин на території Кодрянської селищ-
ної ради, визначення розмірів плати за користування 
землею, селищна рада  

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  технічну документацію з нормативно 

грошової оцінки земель населеного пункту смт Кодра 
Макарівського району Київської області.

2.  Ввести в дію нормативно грошову оцінку земель 
населеного пункту смт Кодра Макарівського району 
Київської області з 30.04.2011 року.

 3.  Вважати таким, що втратило чинність, рішення 
Кодрянської селищної ради від 15 лютого 2010 року 
№797 «Про затвердження нормативно грошової оцін-
ки земель населеного пункту смт Кодра Макарівського 
району Київської області» з 29.04.2011 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію селищної ради з питань земель-
них відносин та архітектури і будівництва.    

Селищний голова                            т.в.ГАПоНеНко. 
смт Кодра
29 квітня   2011 року
№ 54  -  05 - VІ

     ріШення
Про  затвердження нормативної грошової 
оцінки с. липівка, с. лозовик липівської 

сільської ради макарівського району
Розглянувши технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земель села Липівка та села Лозовик 
Макарівського району Київської області виготовленої 
ТОВ фірма “Таврида-Консалтинг”, відповідно ст.12, 
201, 206, пункту 12 розділу Х перехідних положень Зе-
мельного кодексу України, Закону України “Про оцінку 
земель”, статті 21 Закону України “Про плату за зем-
лю” статті 26 Закону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні” Липівська сільська рада

ВИРІШИЛА :
1. Затвердити технічну документацію з норматив-

ної грошової оцінки земель села Липівка  села Лозовик 
Макарівського району Київської області виготовленої 
ТОВ фірмою “Таврида-Консалтинг”.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Ли-
півської сільської ради 28.10.2010 року № 343-35- 5  “Про 
затвердження нормативно-грошової оцінки земель”.

3. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну  комісію сільської ради  з питань земель-
них відносин.

Сільський голова                               о.в.ПетреНко.
 с.Липівка
29.04.2011 року
№ 37 – 07 - 06

ріШення
Про затвердження нормативної грошової оцінки 

земель сіл  забуянської сільської ради
Заслухавши інформацію Потапенко Н.М., Забуян-

ського сільського голову, про результати проведення 
нормативно-грошової оцінки земель Забуянської сіль-
ської ради, відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 201 Зе-
мельного кодексу України, Закону України «Про оцінку 
земель» та з метою забезпечення економічного регу-
лювання земельних відносин на території Забуянської 
сільської ради, визначення розмірів плати за користу-
вання землею, сільська рада  

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з норматив-

ної грошової оцінки земель сіл Забуянської сільської 
ради.

2. Ввести в дію нормативної грошової оцінку земель 
сіл Забуянської сільської ради з 08.05.2011 року.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 
Забуянської сільської ради від 15 лютого 2010 року 
№205-31-V «Про затвердження технічної документації 
нормативної грошової оцінки земель сіл Забуянської 
сільської ради» з 02.05.2011 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань бюдже-
ту та фінансів, соціально-економічного та культурного 
розвитку території ради.

Сільський голова                    Н.М.ПотАПеНко.
с. Забуяння
07 квітня 2011 року
№ 42-05-VI

 ріШення 
Про затвердження Правил благоустрою 

населеного пункту села людвинівка
Розглянувши інформацію сільського голови Суліми 

Т.М. по даному питанню та відповідно до п.п. 44 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», а також з метою забезпечення виконання положень 
Закону України від 21 січня 2010 року №1825-ІV «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
сфері поводження з відходами», сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  правила благоустрою населеного 

пункту села Людвинівка з 30.04.2011 року.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 

Людвинівської сільської ради від 24.VІ.2010 року за 
№28 «Про правила благоустрою населеного пункту 
села Людвинівка».

3. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань земель-
них  відносин, соціально-економічного і культурного 
розвитку села.

Сільський голова              т.М.СуЛіМА.
с.Людвинівка.
29.04.2011 року.
№3 8 – VІІ – VІ.

р і Ш е н н я 
Про затвердження нормативно-грошової 

оцінки земель людвинівської сільської ради
Розглянувши інформацію сільського голови про 

результати проведення нормативно грошової оцінки 
земель Людвинівської сільської ради, відповідно до п. 
34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», статті  201 Земельного Кодексу Укра-
їни, Закону України «Про оцінку земель» та з метою 
забезпечення економічного регулювання земельних 
відносин на території Людвинівської сільської ради, 
визначення розмірів плати за користування землею, 
сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земель Людвинівської сільської ради.
2. Ввести в дію нормативно грошову оцінку земель 

Людвинівської сільської ради з 30.04.2011 року.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 

Людвинівської сільської ради від 23.ХІ.2009 року за 
№297 «Про затвердження нормативно-грошової  оцін-
ки земель села Людвинівка.

4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань земель-
них  відносин, соціально-економічного і культурного 
розвитку села.

Сільський голова            т.М.СуЛіМА.
с.Людвинівка
29.04.2011 року
№ 39 – 07 – VІ

ріШення 
Про затвердження нормативно-грошової оцінки 

земель сіл маковище та вишеград 
маковищанської  сільської ради

Заслухавши інформацію Живаги Л.І., Маковищан-
ського сільського голови  про результати проведення  
нормативно-грошової оцінки земель сіл Маковище та 
Вишеград, відповідно до  п.34 ч.1  ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 201 Зе-
мельного  кодексу України , Закону України «Про оцінку 
земель» Законів України  «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності», 
«Про прискорений перегляд регуляторних актів, при-
йнятих органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування» та з метою забезпечення економіч-
ного регулювання земельних відносин  на території  
Маковищанської сільської ради,  визначення розмірів 
плати за користування землею, сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну  документацію з норматив-

но- грошової оцінки земель сіл Маковище та Вишеград 
Маковищанської сільської ради.

2. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку земель 
сіл Маковище та Вишеград Маковищанської сільської 
ради з  07.05.2011 року.

3. Вважати таким,  що втратило чинність рішення   
Маковищанської сільської ради від 24.12.2009 №148 
«Про затвердження нормативно- грошової оцінки зе-
мель  сіл Маковище та Вишеград Маковищанської  
сільської ради» з 06.05.2011 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради  з питань агропро-
мислового комплексу, земельно-виробничих відносин, 
архітектури та будівництва.

Сільський голова               Л.і.ЖивАГА.
с. Маковище
06 травня  2011 року
№  29  - 04 - VІ

ріШення
 Про затвердження положень про місцеві податки 

та збори на території мар’янівської 
сільської ради на 2011 рік 

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні”, пункту 8.3 статті 8,статті 10, пунктів 
12.3, 12.4 і 12.5 статті 12,статей 266, 267 і 268,пункту 
5 розділу ХІХ прикінцевих  положень “Податкового ко-
дексу України”,  сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити місцеві податки та збори на території 

сільської ради на 2011 рік.
2. Ввести в дію дане рішення з 30.04.2011 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення поклас-

ти на комісію сільської ради з питань бюджету, фінан-
сів, економічної і регуляторної політики.

Сільський голова                          Н.М.САвеНок.
с. Мар’янівка
29 квітня 2011 року
№ 45-06-VI

ріШення
Про затвердження правил благоустрою

території кодрянської селищної ради
Відповідно до ст. ст. 5, 152 Кодексу України про адмі-

ністративні правопорушення, ст.26 статті Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності«, з метою підтримання 
санітарного, естетичного стану, громадського порядку 
в населеному пункті територіальної громади, селищна 
рада  

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Правила благоустрою території 

Кодрянсьткої селищної ради»  з  30.04.2011 року (до-
даються).

2.  Підприємствам, установам, організаціям всіх 
форм власності і фізичним особам забезпечити до-
тримання затвердження Правил благоустрою терито-
рії селища Кодра.

3.  Вважати таким, що втратило чинність, рішення 
Кодрянської селищної ради від 06 січня 2011 року №30 
«Про затвердження правил благоустрою території Ко-
дрянської селищної ради» з 29.04.2011 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку селища, по охороні держав-
ного та громадського порядку, адмінкомісію при вико-
навчому комітеті селищної ради.    

Селищний голова                           т.в.ГАПоНеНко. 
смт Кодра
29 квітня   2011 року
№ 53  -  05 - VІ

ріШення
Про затвердження нормативної грошової 
оцінки земель с.мотижин мотижинської 

сільської ради
Заслухавши інформацію сільського голови Сухен-

ко О.П. про результати проведення нормативної гро-
шової оцінки земель с. Мотижин,що на території Мо-
тижинської сільської ради та відповідно до статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з норматив-

ної грошової оцінки земель с. Мотижин, Мотижинської 
сільської ради.

2. Проводити стягнення земельного податку, 
орендної плати за землю по затвердженій норматив-
ній оцінці земель с. Мотижин Мотижинської сільської 
ради.

3. Один  екземпляр технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель с. Мотижин Моти-
жинської сільської ради направити до Макарівського 
районного відділу земельних ресурсів для керівництва 
в роботу (для видачі витягів із технічної документації з 
нормативно грошової оцінки земель).

4. Доручити секретарю Мотижинської сільської 
ради Стиренко Н.П. сповістити орендарів земельних 
ділянок про необхідність внесення змін в договори 
оренди землі відповідно до діючого законодавства та 
умов договору оренди шляхом підписання додаткових 
угод.

5. Повідомити районну податкову інспекцію в смт. 
Макарів про зміни ставок земельного податку за землі 
населених пунктів с. Мотижин Мотижинської сільської 
ради у зв’язку з прийняттям даного рішення.

6. Вважати недійсним рішення сесії,а саме: «Про 
затвердження  нормативної грошової оцінки земель 
с. Мотижин Мотижинської сільської ради» №230-26-У 
від 16.12.2009 року.

Сільський голова                                 о.П.СухеНко.
с.Мотижин
05 квітня 2011 року
№44-06-VІ 
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ріШення
Про затвердження правил благоустрою 

території села маря’нівка.
Розглянувши інформацію сільського голови Са-

венко Н.М. керуючись підпунктом 44 частини 1 стат-
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населе-
них пунктів» та Законом України «Про відходи», сіль-
ська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Правила з благоустрою території 

села Маря’нівка.
2. Ввести в дію правила благоустрою території 

села Мар’янівка з 30.04.2011 року.
3.Контроль за виконанням даного рішення поклас-

ти на постійну комісію з питань законності, правопо-
рядку і земельних відносин.

Сільський голова       Н.М. САвеНок.
с. Мар’янівка
29 квітня 2011 року
№ 43-06-VI

ріШення
Про затвердження технічної документації з 

нормативно-грошової оцінки земель населеного 
пункту с.мар’янівка марянівської сільської 

ради макарівського району 
Заслухавши інформацію Н.М.Савенок, 

Мар’янівського сільського голови, про результа-
ти проведення нормативно грошової оцінки земель 
села Мар’янівка, відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Зако-
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 201 Земельного кодексу України, Закону України 
“Про оцінку земель” та з метою забезпечення еконо-
мічного регулювання земельних відносин на терито-
рії Мар’янівської сільської ради, визначення розмірів 
плати за користування землею, сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нор-

мативно-грошової оцінки земель населеного пункту 
с. Мар’янівка Мар’янівської сільської ради Макарів-
ського району Київської області.

2. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку земель 
села Мар’янівка Марянівської сільської ради Макарів-
ського району Київської області з 30.04.2011 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань законності, пра-
вопорядку та земельних відносин.

Сільський голова                       Н.М. САвеНок.
с. Мар’янівка
29 квітня 2011 р.
№ 44-06-VI

ріШення
Про затвердження правил благоустрою 

території с. мотижин
Відповідно до ст.26, пп.7, ст.30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» Мотижинська 
сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила з благоустрою території 

с. Мотижин, що на території Мотижинської сільської 
ради згідно з додатком (Додаток додається).

2. Вважати недійсним рішення виконавчого комі-
тету №14 від 20.03.2008 року «Про затвердження пра-
вил благоустрою на території Мотижинської сільської 
ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на сільського голову Сухенко О.П.

Сільський голова                                 о.П.СухеНко.
с. Мотижин
11 травня 2011 року
№26-06-VІ

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, 
пункту 5 розділу XIX прикінцевих положень «Податко-
вого кодексу України», «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності», 
«Про прискорений перегляд регуляторних актів, при-
йнятих органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування» , сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити  місцеві збори на 2011 рік з 

07.05.2011 року (згідно додатку).
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 

Маковищанської сільської ради від 10.01.2011 р №16 
«Про впровадження місцевих  зборів» з 06.05.2011 
року.

3. Маковищанській   сільській    раді  надати  копії 
даного рішення із додатками до державної податкової 
інспекції в   Макарівському  районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету 
та фінансів.

Сільський голова             Л.і. ЖивАГА.
с. Маковище
06 травня  2011 року
№  30 - 05 - VІ

ріШення
Про затвердження технічної документації з 

нормативно-грошової оцінки земель села 
небелиця небелицької сільської ради 

макарівського району 
Заслухавши інформацію сільського голови Бабен-

ко Л.В.  про результати проведення нормативної гро-
шової оцінки земель села Небелиця Небелицької сіль-
ської ради та відповідно ст.201 Земельного кодексу 
України, Закону України «Про плату за землю» ,Закону 
України «Про оцінку земель»,п.34,частини 1 ст.26 За-
кону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та з метою забезпечення економічного регулювання 
земельних відносин на території сільської ради, ви-
значення розмірів плати за користування землею,  
сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земель села Небелиця Небелицької 
сільської ради  Макарівського району Київської області.

2. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку зе-
мель села Небелиця Небелицької сільської ради  Ма-
карівського району Київської області.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішен-
ня Небелицької сільської ради № 218-ХХУІІІ – V від 
16.12.2009 року «Про затвердження нормативної гро-
шової оцінки  земель села Небелиця Небелицької сіль-
ської  ради Макарівського району Київської області .

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на комісію сільської ради з питань земельних 
відносин, соціально-економічного і культурного роз-
витку села.

Сільський голова                                 Л.в.БАБеНко. 
с.Небелиця
10.05.2011р.
№ 47-VІ-VІ 

ріШення
Про затвердження нормативної грошової 

оцінки земель с. ніжиловичі
 Заслухавши інформацію Григорович Н.В., Ніжи-

ловицького сільського голови  про результати про-
ведення  нормативно-грошової оцінки земель села 
Ніжиловичі , відповідно до  п.34 ч.1 ст. 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 201 
Земельного кодексу України, Закону України «Про 
оцінку земель» та з метою забезпечення економічного 
регулювання земельних відносин  на території Ніжи-
ловицької сільської ради,  визначення розмірів плати 
за користування землею, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативно-

грошової оцінки земель с. Ніжиловичі.
2. Проводити стягнення земельного податку, 

орендної плати за землю по затвердженій норматив-
ній оцінці земель с. Ніжиловичі.

3. Один екземпляр технічної документації з 
нормативно-грошової оцінки земель с.Ніжиловичі на-
правити до управління  держкомзему у Макарівському  
районі  Київської області для  роботи.

4. Доручити спеціалісту - землевпоряднику Ніжи-
ловицької сільської ради В.Л.Захарченко сповістити 
орендарів  земельних ділянок про необхідність вне-
сення змін в договори оренди шляхом підписання но-
вих угод.

5. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 
№252 від  10.09.2010року «Про затвердження норма-
тивної грошової оцінки земель с. Ніжиловичі».

6. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради  з питань зе-
мельних відносин. 

Сільський голова                 Н.в.ГриГорович.
с.Ніжиловичі
06 травня 2011 року
№ 25 -06-VІ 

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 роз-
ділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України  Ніжиловицька  сільська рада  Макарівського  
району Київської  області, сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. До отримання в податковому органі торгових 

патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності здійснюється за ставками, вста-
новленими у додатку 1 до цього Рішення.

2. Ніжиловицькій сільській раді забезпечити на-
правлення в установленому порядку копії цього Рі-
шення із додатками до державної податкової інспекції 
в Макарівському  районі.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішен-
ня «Про встановлення  місцевих зборів» №  20 від 
06.01.2011 р..

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань бю-
джету та фінансів.

Сільський  голова                 Н.в.ГриГорович.
с.Ніжиловичі
06  травня   2011 року
№ 26 - 06-VІ

ріШення
Про затвердження Правил благоустрою 

населеного пункту села фасова
Розглянувши інформацію сільського голови Оні-

щенка І.І. по даному питанню та відповідно до п.п. 44 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», а також з метою забезпечення виконан-
ня положень Закону України від 21.01.2010 року 
№1825-ІУ «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України у сфері поводження з відходами»,  
сільська  рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила Благоустрою населеного 

пункту села Фасова з  06.05.2011 року.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 

Фасівської сільської ради 
від 11.06.2010 року за №197 «Про Правила бла-

гоустрою населеного пункту  села Фасова». 
3. Контроль за виконання даного рішення по-

класти на постійну комісію сільської ради з питань по 
законності та охоронні навколишнього середовища. 

Сільський голова                           і.і. оНіщеНко.
с. Фасова
05 травня 2011 року
№ 35 –0 7 –VІ 

ріШення
Про затвердження нормативно грошової 

оцінки земель
Розглянувши інформацію сільського голови Оні-

щенко І.І. по даному питанню та відповідно ст.201 
Земельного Кодексу України,  Закону України «Про 
оцінку земель» та з метою забезпечення економічно-
го регулювання земельних відносин на території Фа-
сівської сільської ради, визначення розмірів плати за 
користування землею,   сільська  рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити нормативно-грошову оцінку земель 

Фасівської сільської ради.
2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель 

Фасівської сільської ради з 06.05.2011 року.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 

Фасівської сільської ради від 23.07.2010 року за № 
203 «Про затвердження нормативно-грошової оцінки 
земель села Фасова». 

4. Контроль за виконання даного рішення поклас-
ти на постійну земельну комісію. 

Сільський голова                              і.і. оНіщеНко.
с. Фасова
05 травня 2011 року
№ 36– 7 –VІ 

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до ст..26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», пункту 8.3 статі 10, пунктів 12.3, 
12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 роз-
ділу XIX “Прикінцеві положення” «Податкового кодексу 
України», сільська  рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити місцеві податки та збори на 2011 рік 

з 06.05.2011 року.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 

Фасівської сільської ради  від 10.01.2011 року за №10 
«Про встановлення місцевих зборів». 

3. Контроль за виконання даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань бюдже-
ту та фінансів.

Сільський голова                               і.і. оНіщеНко.
с. Фасова
05 травня 2011 року
№ 34 – 07 –VІ 

ріШення
Про затвердження нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села рожів 
макарівського району

Заслухавши інформацію сільського голови с.Рожів 
Чапіка М.В. про результати проведення нормативної 
грошової оцінки земель с.Рожів Рожівської сільської 
ради, відповідно до  п.34 ч.1  ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 201 Зе-
мельного  кодексу України , Закону України «Про оцін-
ку земель» та з метою забезпечення економічного 
регулювання земельних відносин на території Рожів-
ської  сільської ради,  визначення розмірів плати за 
користування землею, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію з норматив-

ної  грошової оцінки земель с.Рожів.
2. Проводити стягнення земельного податку, 

орендної плати за землю по затвердженій норматив-
ній оцінці земель с.Рожів

3. Рішення набирає чинності з 30.04.2011 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення по-

класти на постійну комісію сільської ради  з питань аг-
ропромислового комплексу і земельних відносин.

Сільський голова              М.в.чАПік.
с. Рожів
29.04.2011 року
№ 36-06-VI
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ріШення
Про справляння та оплату місцевих податків 
та зборів в частині податкового розрахунку 

комунального податку
Відповідно до ст.143 Конституції України та ст.26 За-

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України 
з 01.01.2011 року Новоопачицька сільська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити “Положення  про справляння та 

оплату місцевих податків та зборів“ в частині подат-
кового розрахунку комунального податку,  а саме: 
кількісний склад працівників за відповідний базо-
вий податковий (звітний) період дорівнює показнику 
середньооблікової кількості штатних працівників, з 
11.05.2011 року.

2.Визнати таким, що втратило силу рішення №558-
24-V «Положення про справляння та оплату місцевих 
податків та зборів» в частині податкового розрахунку 
комунального податку від 16 травня 2010 року.

3.Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань бюдже-
ту та фінансів. 

Сільський голова                    к.П. уДовеНко.
с. Нові Опачичі
10 травня 2011 року
№ 31 –05 – VІ

ріШення
Про встановлення ставок збору 

за провадження торгівельної діяльності 
та діяльності з надання платних послуг

Відповідно до ст.143 Конституції України та до п.8.3 
ст.8, ст.10 п.12.3,12.4 і 12.5 ст.12,ст.ст. 266, 267, 268, 
п.5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні»,  Новоопачицька сільська рада

 ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ставки збору за провадження тор-

гівельної діяльності та діяльності з надання платних 
послуг на 2011 рік з 11.05.2011 року.

2. Визнати таким,що втратило чинність рішення 
Опачицької сільської ради від17.12.2010 р.№17-02-
VІ «Про встановлення ставок збору за провадження 
торгівельної діяльності та діяльності з надання плат-
них послуг».

3. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань бюдже-
ту та фінансів. 

Сільський голова                   к.П. уДовеНко.
с. Нові Опачичі
10 травня 2011 року
№32 –05 – VІ

ріШення
Про встановлення місцевих податків та зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до пункту 8.3. ст. 8,10 пунктів 12.3,12.4 і 12.5 
ст. 12,ст.ст. 266, 267 і 268 пункту 5 розділу ХІХ «При-
кінцеві положення» Податкового кодексу України, 
сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Встановити збір за місця  для паркування тран-

спортних засобів, збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності згідно з додатком 1 до 
цього рішення. 

2. До отримання в податковому органі торгових 
патентів, у тому числі пільгових короткотермінових, 
сплата збору за провадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності здійснюється за ставками, вста-
новленими у додатку 1 до цього рішення.

3. Рішення набирає чинності з 30 квітня 2011 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення по-

класти на постійну комісію сільської ради з питань 
бюджету, фінансів та соціально-економічного і куль-
турного розвитку.

Сільський голова              М.в.чАПік.
с. Рожів
29.04.2011 року
№ 35-06-VI

ріШення
Про затвердження Правил благоустрою 

села рожів
Розглянувши інформацію сільського голови Ча-

піка М.В. по даному питанню та відповідно до пп.44 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про відходи», «Про охорону навколишнього 
середовища», «Про забезпечення санітарного та епі-
демічного благополуччя населення», сесія ради

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила благоустрою села Рожів 

згідно додатку (Додаток додається).
2. Рішення набирає чинності з 30 квітня 2011 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення по-

класти на постійну комісію сільської ради з питань 
бюджету, фінансів та соціально-економічного і куль-
турного розвитку.

Сільський голова              М.в.чАПік.
с. Рожів
29.04.2011 року
№ 34-06-VI

ріШення
Про затвердження Правил благоустрою щодо 

забезпечення чистоти і порядку 
в населеному пункті с. ситняки

З метою формування сприятливого для життєді-
яльності людини середовища, захисту довкілля, по-
кращення санітарного стану, збереження об’єктів та 
елементів благоустрою, зелених насаджень у селі 
Ситняки, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 10 
Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, 
пункту 44 статті 26 Закону України “Про місцеве са-
моврядування в Україні” та частини 2 статті 5 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, сіль-
ська  рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила благоустрою щодо за-

безпечення чистоти і порядку в населеному пункті 
с.Ситняки з 30.04.2011 року /правила додаються/.

2. Виконавчому комітету забезпечити закріплен-
ня за підприємствами, установами, організаціями та 
громадянами об’єктів благоустрою (їх частин), на-
лежних до утримання шляхом укладення відповідних 
договорів.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 
виконавчого комітету Ситняківської сільської  ради 
від 15 червня 2010 року № 29 «Про затвердження 
Правил благоустрою щодо забезпечення чистоти і 
порядку в населеному пункті с.Ситняки» з 29.04.2011 
року.

4. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на комісію з питань агропромислового комплексу 
та земельних відносин.

Сільський  голова                 о.о.роМАНеНко.
с.Ситняки
29 квітня  2011 року
№ 57-06-VI 

ріШення
Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель 
села ситняки

Заслухавши інформацію Романенка О.О.Сит-
няківського сільського голови про результати про-
ведення нормативної грошової оцінки земель села 
Ситняки та відповідно ст.201 Земельного кодексу 
України, Закону України «Про плату за землю», Зако-
ну України «Про оцінку земель», п.34,частини 1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» та з метою забезпечення економічного регулю-
вання земельних відносин на території сільської ради 
визначення розмірів плати за користування землею, 
сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з норматив-

ної грошової оцінки земель села Ситняки Ситняків-
ської сільської ради Макарівського району Київської 
області.

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель 
села Ситняки Ситняківської сільської ради з 30 квітня 
2011 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 
Ситняківської сільської ради «Про затвердження нор-
мативної грошової оцінки земель с.Ситняки Ситня-
ківської сільської ради» № 06-01-VI від 11.11.2010р. з 
29.04.2011 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на комісію з питань агропромислового комплексу 
та земельних відносин.

Сільський голова                       о.о.роМАНеНко.
с.Ситняки
29 квітня  2011 року
№ 60-06-VI 

ріШення
Про встановлення ставок збору запровадження   
торгівельної діяльності та діяльності з надання 

платних послуг
Відповідно до п.267.3 ст.267 Податкового кодек-

су України від 02.12.2010р. № 2755-VI, Ситняківська  
сільська  рада

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити ставку збору за провадження тор-

гівельної  діяльності з розрахунку на календарний мі-
сяць в слідуючих розмірах з 30.04.2011 року:

• При здійсненні торгівлі з продажем алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів на території районного 
центру – 0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року.

• При здійсненні торгівлі з продажем алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів на території інших на-
селених пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року.

• При здійсненні торгівлі без продажу алкогольних 
напоїв з продажем  тютюнових виробів на території 
районного центру – 0,15 розміру мінімальної заробіт-
ної плати на 1 січня поточного року.

• При здійсненні торгівлі без продажу алкогольних 
напоїв з продажем  тютюнових виробів на території ін-
ших населених пунктів – 0,08 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року.

• При здійсненні торгівлі без продажу алкогольних 
напоїв та без продажу  тютюнових виробів на території 
районного центру – 0,1 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року.

• При здійсненні торгівлі без продажу алкогольних 
напоїв та без продажу  тютюнових виробів на території 
інших населених пунктів – 0,05 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року

2. Встановити  ставку збору за провадження тор-
гівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим 
та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних 
і пересувних автозаправочних станціях, заправних 
пунктах на календарний місяць встановлено в сліду-
ючих розмірах:

 При розташуванні таких пунктів продажу на тери-
торії районного центру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 
розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточ-
ного року.

• При розташуванні таких пунктів продажу на тери-
торії інших населених пунктів - 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року. 

 3. Встановити ставку збору за провадження діяль-
ності з надання платних послуг з розрахунку на кален-
дарний місяць в слідуючих розмірах:

• На території районного центру - 0,2 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного року. 

• На території інших населених пунктів - 0,1 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного 
року.

 4. Визнати таким, що втратило чинність, рішен-
ня «Про встановлення ставок збору за провадження 
торгівельної діяльності та діяльності з надання плат-
них послуг»  № 24-03-VI від 06.01.2011р. з 29.04.2011 
року.

5. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на комісію сільської ради з питань планування, бю-
джету та фінансів.       

 Сільський  голова                       о.о.роМАНеНко.
с.Ситняки
29 квітня  2011 року
№ 59-06-VI 

ріШення 
Про затвердження нормативно-грошової 

оцінки земель села соснівка 
макарівського району  

Заслухавши інформацію Йовенко О.В., Соснів-
ського сільського голови,  про результати проведення 
нормативно грошової оцінки земель села Соснівки, 
відповідно до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», ст. 201 Земельного 
кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», 
Закону України «Про прискорений перегляд регу-
ляторних актів, прийнятих органами та посадовими 
особами місцевого самоврядування», Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» та з метою забезпечення 
економічного регулювання земельних відносин на те-
риторії Соснівської сільської ради, визначення розмі-
рів плати за користування землею,  сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативно-

грошової оцінки земель села Соснівка.
2. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку земель 

села Соснівка з 30.04.2011 року.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 

Соснівської сільської ради № 152 від 20.09.2010 «Про 
затвердження нормативно-грошової оцінки земель 
села Соснівка» з 29.04.2011 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради  з питань зе-
мельних відносин.

Сільський голова      о.в. ЙовеНко.
с. Соснівка
29 квітня 2011 року
№ 54-06-VI

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 
12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 роз-
ділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України, Закону України «Про прискорений перегляд 
регуляторних актів, прийнятих органами та посадо-
вими особами місцевого самоврядування», Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності»,  Соснівська сіль-
ська рада Макарівського району Київської області 

ВИРІШИЛА:
1. До отримання в податковому органі торгових 

патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності здійснюється з 30.04.2011 року за 
ставками, встановленими у додатку 1 до цього Рішен-
ня.

2. Соснівській сільській раді надати копії даного рі-
шення із додатками до Державної податкової інспекції 
в Макарівському районі.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 
Соснівської ради від 27.12.2010 року № 14 «Про впро-
вадження місцевих податків і зборів» з 29.04.2011 
року.

4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію з питань соціально-економічного 
розвитку, бюджету та фінансів. 

Сільський голова        о.в. ЙовеНко.
с. Соснівка
29 квітня 2011 року
№ 53-06-VI
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ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 
12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 роз-
ділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України,  сільська рада

ВИРІШИЛА:
1.  До отримання в податковому органі торгових па-

тентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, спла-
та збору за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності здійснюється за ставками, встановленими у 
додатку 1 до цього рішення з  30.04.2011 року. 

2. Ситняківській сільській  раді забезпечити на-
правлення в установленому порядку копії цього рі-
шення із додатками до державної податкової інспекції  
в Макарівському районі.

3. Визнати таким, що втратило чинність  рішення 
«Про впровадження місцевих податків і зборів»  № 23-
03-VI від 06.01.2011р. з 29.04.2011 року.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію сільської ради з питань плануван-
ня, бюджету та фінансів.

Сільський голова                         о.о.роМАНеНко.
с.Ситняки
29 квітня 2011 року
№ 58-06-VI 

ріШення
Про програму підвищення рівня благоустрою 

населеного пункту на  2011 рік 
На виконання Законів  України “Про благоустрій 

населених пунктів”, “Про забезпечення санітарно-
го та епідемічного благополуччя населення”, рішен-
ня Київської обласної ради від 23 грудня 2005 року 
№318-28-04 “Про Програму реформування і розви-
тку комунального господарства Київської області на 
2005-2010 роки” та відповідно до пп.1,2,9 п.«а» стат-
ті 32  Закону України “Про місцеве самоврядування в  
Україні”, сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  Програму підвищення рівня  благо-

устрою населеного пункту на 2010 – 2011 роки. (Про-
грама – додається ).

2. Головному бухгалтеру сільської ради під час ко-
ристування показників місцевого бюджету на відпо-
відні роки врахувати потребу на його пріоритети.

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішен-
ня № 255-ХХХІ-V від  18.06.2010 року  «Про програму  
підвищення рівня благоустрою населеного пункту на 
2009 – 2011 роки». 

4. Керівникам підприємств , установ та організацій 
села, виконавчому комітету забезпечити виконання 
затверджених заходів.

5. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань соціально-
економічного та культурного розвитку.

Сільський голова        Л.в.БАБеНко.
с.Небелиця
10.05.2011р.
№ 49-VІ-VІ 

ріШення   
Про затвердження Правил благоустрою 

території села  червона  слобода
У зв’язку з невідповідністю принципам державної 

регуляторної політики, керуючись  пунктом першим та 
другим статті 2, пунктом третім частини першої статті 
7 Закону України «Про прискорений перегляд регуля-
торних актів, прийнятих посадовими особами місце-
вого самоврядування» відповідно до пункту 6 частини 
1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населе-
них пунктів», пункту 44 статті 26  Закону  України «Про 
місцеве самоврядування в Україні » та частини 2 статті 
5 Кодексу України «Про адміністративні  правопору-
шення» сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити  Правила благоустробю території 

села Червона Слобода.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 

Червонослобідської сільської ради  від 11.12.2007 
року № 70 «Про затвердження Правил благоустрою 
території села Червона Слобода».

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань земельних ресур-
сів, законності та правопорядку.

Сільський голова                                  в.М.ПАНовА. 
с.Червона Слобода
29 квітня 2011 року
№ 28-05 -VІ 

ріШення   
Про затвердження нормативної грошової 

оцінки земель с.червона слобода 
червонослобідської сільської ради 

У зв’язку з невідповідністю принципам державної 
регуляторної політики , керуючись  пунктом першим та 
другим статті 2, пунктом третім частини першої статті 
7 Закону України «Про прискорений перегляд регуля-
торних актів , прийнятих посадовими особами місце-
вого самоврядування» відповідно до п.34 ч.1  статті 
26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в 
України»,  ст.201 Земельного кодексу України Закону 
України «Про оцінку земель» та  з метою підвищення 
ефективності  використання  земель в с.Червона Сло-
бода,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити та ввести в дію нормативно-грошову 

оцінку земель села Червона Слобода   Червонослобід-
ської сільської ради . 

2. Проводити стягнення земельного податку, 
орендної плати за землю по затвердженій норматив-
ній оцінці земель села Червона Слобода Червоносло-
бідської сільської ради.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 
Червонослобідської сільської ради  від 03.12.2009 
року №168 «Про затвердження нормативної грошової 
оцінки земель с.Червона Слобода Червонослобід-
ської сільської ради».

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань  земельних ресур-
сів, законності та правопорядку.

Сільський голова                                   в.М.ПАНовА. 
с.Червона Слобода
29 квітня 2011 року
№ 30-05 -VІ

ріШення   
Про встановлення  місцевих зборів 

У зв’язку з невідповідністю принципам державної 
регуляторної політики, керуючись  пунктом першим 
та другим статті 2, пунктом третім частини першої 
статті 7 Закону України «Про прискорений перегляд 
регуляторних актів, прийнятих посадовими особами 
місцевого самоврядування» керуючись статтєю 143 
Конституції України та відповідно до пункту 8,3 статті 
8, статті 10 т, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12,статтей 
266, 267, і 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві поло-
ження» Податкового кодексу України, а також части-
ни 24 статті 26  Закону  України «Про місцеве само-
врядування в Україні»,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити  місцеві збори по Червонослобід-

ській сільській раді. 
2. Визнати таким, що втратило чинність рі-

шення Червонослобідської сільської ради  від 
06.01.2011 року №16 «Про встановлення місцевих 
зборів».

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань  соціально-
економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                в.М.ПАНовА. 
с.Червона Слобода
29 квітня 2011 року
№ 29-05 -VІ 

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конститтуції України та 
відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунк-
тів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, 
пункту 5 розділу XIX „Прикінцеві положення” По-
даткового кодексу України, Законів України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», «Про прискорений пе-
регляд регуляторних актів, прийнятих органами та 
посадовими особами місцевого самоврядування»,   
сільська рада 

ВИРІШИЛА :
1. Встановити збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності з 11 травня 2011 року 
згідно з додатком 1 до цього рішення. 

2. До отримання в податковому органі торгових 
патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності здійснюється за ставками, вста-
новленими у додатку 1 до цього рішення.

3. Чорногородській    сільській    раді  надати  копії 
даного рішення із додатками до державної податко-
вої інспекції в   Макарівському  району.

3. Визначити таким, що втратило чинність рішення 
№ 22 від 06 січня 2011року.

5. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань 
бюджету.

Сільський голова    о.в. ЛуцеНко.
с. Чорногородка
10 травня 2011 року
№  38 - 04 - VІ

ріШення
Про затвердження нормативної грошової 

оцінки земель с.чорногородка 
чорногородської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Лу-
ценко Оксани Володимирівни про результати про-
ведення нормативної грошової оцінки земель 
с.Чорногородка Чорногородської сільської ради, 
відповідно до  п.34 ч.1  ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 201 Земель-
ного  кодексу України, Законів України «Про оцінку 
земель», «Про засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності», «Про при-
скорений перегляд регуляторних актів, прийнятих 
органами та посадовими особами місцевого само-
врядування»  та з метою забезпечення економічного 
регулювання земельних відносин  на території  Чор-
ногородської  сільської ради,  визначення розмірів 
плати за користування землею, сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з норматив-

ної грошової оцінки земель с.Чорногородки Чорного-
родської сільської ради.

2. Проводити стягнення земельного податку, 
орендної плати за землю по затвердженій норма-
тивній оцінці земель с.Чорногродки Чорногородської 
сільської ради.

3. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку земель 
села Чорногородка Чорногородської сільської ради з  
11.05.2011 року.

4. Вважати таким,  що втратило чинність рішення 
Чорногородської  сільської ради від 10.12.2010 №219 
«Про затвердження нормативної грошової оцінки 
земель  с. Чорногородка Чорногородської сільської 
ради».

5. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради  з питань 
земельних відносин.

Сільський голова      о.в. ЛуцеНко.
с. Чорногородка
10 травня 2011 року
№  37 - 04 - VІ

ріШення
Про встановлення ставок збору 

за провадження торгівельної діяльності 
та діяльності з надання платних послуг

Відповідно до п. 267.3 ст. 267 Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, п.24  ст.26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, За-
кону України «Про прискорений перегляд регулятор-
них актів, прийнятих органами та посадовими особа-
ми місцевого самоврядування», Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ставки збору за провадження тор-

гівельної діяльності та діяльності з надання платних 
послуг.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 
Юрівської сільської ради від 28.12.2010 р. № 18 «Про 
встановлення ставок збору за провадження торгівель-
ної  діяльності з надання платних послуг».

3. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова           в.к. ШурДА.
с. Юрів
29 квітня 2011 р.
№ 69-08-VI

ріШення 
Про затвердження нормативної грошової 
оцінки земель с. яблунівка та с. леонівка 

яблунівської сільської ради
Заслухавши інформацію сільського голови Макій 

К.І. про результати проведення нормативної грошо-
вої оцінки земель с.Яблунівка та с.Леонівка Яблунів-
ської сільської ради, відповідно до рекомендації по-
стійної комісії з питань с/господарства, земельних 
ресурсів та соціального розвитку села, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з норматив-

ної грошової оцінки земель с.Яблунівка та с.Леонівка 
Яблунівської сільської ради. 

2. Проводити стягнення земельного податку, 
орендної плати за землю по затвердженій норматив-
ній оцінці земель с. Яблунівка та с.Леонівка Яблунів-
ської сільської ради.

3. Один екземпляр технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель с.Яблунівка та 
с.Леонівка Яблунівської сільської ради направити до 
Київського обласного відділу земельних ресурсів для 
керівництва в роботі (для видачі витягів із технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель).

4. Доручити секретарю Яблунівської сільської 
ради Медведській Н.М. сповістити орендарів земель-
них ділянок про необхідність внесення змін в догово-
ри оренди землі відповідно до діючого законодавства 
та умов договору оренди шляхом підписання додат-
кових угод.

5. Повідомитидержавну  податкову інспекцію в  
Макарівському районі про зміни ставок земельного 
податку за землі населеного пункту с. Яблунівка та с. 
Леонівка Яблунівської сільської ради у зв’язку з при-
йняттям даного рішення.

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішен-
ня  «Про затвердження грошової оцінки земель с. 
Яблунівка та с. Леонівка Яблунівської сільської ради» 
№302-31-V від 04 грудня 2009 року

7. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань с/господарства, 
земельних ресурсів та соціального розвитку села.

Сільський голова                                        к.і.МАкіЙ.
с.Яблунівка
10 травня 2011 року
№ 45-08-VІ
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ріШення
Про затвердження правил благоустрою

території соснівської сільської ради  
Розглянувши інформацію сільського голови Йо-

венко О.В. керуючись підпунктом 44 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про благоустрій населе-
них пунктів», Закону України «Про відходи», Закону 
України «Про засади державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяльності»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  Правила благоустрою території 

Соснівської сільської ради з 30.04.2011 року.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань законності, правопорядку, 
земельних відносин та охороні навколишнього се-
редовища.

Сільський голова                     о.в. ЙовеНко.
с. Соснівка
29 квітня 2011 року
№ 52-06-VI

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 
12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 
розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового ко-
дексу України  Небелицька сільська рада  Макарів-
ського району, Київської області

ВИРІШИЛА:
1. До отримання в податковому органі торгових 

патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності здійснюється за ставками, вста-
новленими у додатку 1 до цього Рішення.

2. Небелицькій сільській  раді забезпечити направ-
лення в установленому порядку копії цього рішення із 
додатками до державної податкової інспекції в  Мака-
рівському  районі. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішен-
ня № 24-ІІІ-VІ від 10.01.2011 року  «Про встановлення 
місцевих зборів».

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на комісію з питань земельних відносин, 
соціально-економічного і культурного розвитку села.

Сільський голова          Л.в.БАБеНко.
с.Небелиця
10.05.2011р.
№48-VІ-VІ 

ріШення
Про затвердження технічної документації з  

нормативно-грошової оцінки земель
З метою забезпечення економічного регулювання 

земельних відносин на території Опачицької сільської 
ради,визначення розмірів плати за користування зем-
лею, відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 201 Земельно-
го кодексу України, Закону України «Про оцінку зем-
лі», Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормати-

вно-грошової оцінки земель села Нові Опачичі Опа-
чицької сільської ради.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 
№554-24-V «Про  затвердження нормативно-грошової 
оцінки земель» від 16.06.2010 р.

3. Ввести в дію нормативно грошову оцінку села 
Нові Опачичі з 11.05.2011 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань земель-
них відносин, довкілля, охорони навколишнього се-
редовища та екології.

Сільський голова      к.П. уДовеНко.
с. Нові Опачичі
10 травня 2011 року
№ 30 –05 – VІ

ріШення
Про затвердження Правил благоустрою та 

забезпечення чистоти і порядку на території 
юрівської сільської ради

З метою формування сприятливого для життєді-
яльності людини середовища, захисту довкілля, по-
кращення санітарного стану, збереження об’єктів та 
елементів благоустрою, зелених насаджень на тери-
торії Юрівської сільської ради, відповідно до пункту 6 
частини 1 статті 10 Закону України „Про благоустрій 
населених пунктів”, пункту 44 статті 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” та частини 2 
статті 5 Кодексу України «Про адміністративні право-
порушення», Закону України «Про прискорений пере-
гляд регуляторних актів, прийнятих органами та поса-
довими особами місцевого самоврядування», Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила благоустрою та забезпе-

чення чистоти і порядку на території Юрівської сіль-
ської ради.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 
Юрівської сільської ради від 21.05.2010 р. № 289.

3. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань благо-
устрою населених пунктів та земельних відносин.

Сільський голова             в.к. ШурДА.
с. Юрів
29 квітня 2011 року
№ 68-08-VI

ріШення
Про затвердження Правил благоустрою 

сіл яблунівка та леонівка 
яблунівської сільської ради

Керуючись пп.44 частини 1 статті 26 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила благоустрою сіл Яблунів-

ка та Леонівка Яблунівської сільської ради. /Правила 
благоустрою додаються/ з 10.05.2011 року.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 
«Про затвердження правил благоустрою сіл Яблунів-
ка та Леонівка Яблунівської сільської ради» № 337 - 
35 -V  від 19.05.2010 року.  

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на комісію з питань культури, освіти, охорони 
здоров’я, торгівлі та спорту, законності та охороні 
правопорядку в селі.

Сільський голова                                     к.і.МАкіЙ. 
с. Яблунівка
10 травня 2011 року
 № 44 - 08 –VІ

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та 
відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 
12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пунк-
ту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, Яблунівська сільська рада Макарів-
ського району Київської області

ВИРІШИЛА:
1. Встановити збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності згідно з додатком 1 до 
цього Рішення.

2. До отримання в податковому органі торго-
вих патентів, у тому числі пільгових і короткотер-
мінових, сплата збору за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності здійснюється за 
ставками, встановленими у додатку 1 до цього 
Рішення.

3. Виконавчому органу Яблунівської сільської 
ради забезпечити направлення в установленому 
порядку копії цього Рішення із додатками до органу 
державної податкової служби Макарівського райо-
ну.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 
№ 20-05-VІ від 06 січня 2011 року.

5. Контроль за виконанням даного Рішення по-
класти на планово-бюджетну комісію.

Сільський голова                                      к.і.МАкіЙ.
с. Яблунівка
10 травня 2011 року
№ 46-08-VІ

ріШення
Про затвердження норм  утворення твердих 

побутових відходів на території   
ясногородської сільської  ради

Відповідно до законів України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», «Про відходи», керуючись 
положеннями наказу Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України від 10.01.2006 
№ 7 «Про затвердження Норм утворення твердих по-
бутових відходів для населених пунктів України” та з 
метою забезпечення визначення в установленому за-
конодавством порядку розміру платежів за вивезення 
та розміщення відходів на території населених пунктів 
сільської ради виконавчий комітет

ВИРІШИВ:
1.Затвердити норми утворення твердих побутових 

відходів на території населеного пункту Ясногород-
ської  сільської  ради: 

- для житлових будинків згідно з додатком 1;
- для об’єктів невиробничої сфери згідно з додат-

ком 2.
 2. Визнати таким , що втратило чинність  рішення 

виконавчого комітету  «Про затвердження норм  утво-
рення твердих побутових відходів на території   Ясно-
городської  ради» № 27 від 26 червня 2010 року.

3.Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з соціально-економічного 
та культурного розвитку.

Сільський  голова                   т.М. СеМеНовА.
с. Ясногородка 
10 травня 2011 
№46- 06 - 06 

ріШення 
Про впорядкування режиму роботи магазинів 

кіосків, секцій, що здійснюють роздрібну 
торгівлю алкогольними напоями 

Розглянувши доручення голови обласної адміні-
страції Київської області від 07 червня 2010 року за 
підсумками розгляду «Питання про заходи щодо впо-
рядкування  продажу алкогольних напоїв у громад-
ських місцях населених пунктів області»  та  відповід-
но до пункту Б підпунктів 1,4 статті 30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 
сільської ради.

ВИРІШИВ:
1. Заборонити торгівлю алкогольними напоями та 

пивом  з 22.00 години та до 8.00 години.
2. Заборонити роздрібну торгівлю   алкогольними 

напоями та пивом  в торгівельній мережі , що розта-
шовані в радіусі 300 метрів від земельної ділянки межі 
(огородження ) Ясногородського НВО по вул. Київ-
ській  та фельдшерсько-акушерського пункту с. Ясно-
городка по вул. Дружба.

3. Дане рішення довести до відому підприємців 
села Ясногородка.

4. Визнати  таким, що втратило чинність рішення 
виконавчого комітету № 34 від  26 червня 2010року  
«Про впорядкування режиму роботи магазинів кіосків, 
секцій, що здійснюють роздрібну торгівлю алкоголь-
ними напоями».

5. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань за-
конності та правопорядку.

Сільський  голова                          т.М. СеМеНовА.
с. Ясногородка 
10 травня 2011 року
№ 48 - 06 – 06 

ріШення
Про затвердження правил благоустрою 

населеного пункту с. ясногородка
Відповідно до пп.7 п. «а»  статті 30 Закону Украї-

ни « Про місцеве самоврядування в Україні », сільська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити правила благоустрою населеного 

пункту с. Ясногородка (додаються)
 2. Визнати таким,  що втратило чинність рішен-

ня № 228-33-05  від 19 березня 2010р.  «Про затвер-
дження правил благоустрою населеного пункту с. Яс-
ногородка».

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з соціально-економічного 
та культурного розвитку.

Сільський голова                    т.М. СеМеНовА. 
с. Ясногородка
10 травня 2011 р.
№ 45 - 06 – 06

ріШення
Про затвердження правил  утримання собак 

по ясногородській сільській раді
Відповідно до пп.7 п. «а»  статті 30 Закону Украї-

ни « Про місцеве самоврядування в Україні », сільська 
рада

ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити правила утримання собак по Ясно-

городській сільській раді  (додається).
2. Визнати таким,  що втратило чинність рішення 

виконавчого комітету  № 38  від  30 липня 2010 року 
«Про затвердження правил  утримання собак по Ясно-
городській сільській раді».

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з соціально-економічного 
та культурного розвитку.

Сільський    голова   т.М. СеМеНовА.
с. Ясногородка 
10 травня 2011 року
№ 47 - 06 - 06

РІШЕННЯ
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до ст.. 26 Закону України « Про місцеве са-
моврядування в Україні», пункту 8.3 статті 8, статі 10, 
пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, 
пункту 5 розділу XIX “Прикінцевих положень ” Податко-
вого кодексу України сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити  місцеві збори з 05.05.2011 року.
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 

«Про встановлення  місцевих зборів» №23-02-VІ  від 
23.12.2010 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів 
та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова      о.М.кияНиця.
с.Новосілки
04 травня 2011року
№ 60- 06-VІ
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ріШення
Про затвердження  технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту с. ясногородка  

макарівського району
З метою збільшення надходжень до місцевого 

бюджету, згідно з «Порядком нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення  
населених пунктів», керуючись Законом України «Про 
оцінку земель» та відповідно до пункту 34 частини 1 
статті 26, ст. 33 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» статей 12, 33, 40 Земельного 
Кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з   норматив-

ної  грошової оцінки земель населеного пункту  с. Яс-
ногородка Макарівського району Київської області. 

2. Повідомити ДПІ В Макарівському районі про 
зміни ставок земельного податку з 15- го травня 2011 
року.

 3. Визнати таким,  що втратило чинність рішення 
№ 29 – 03 – 06  від 11 січня 2011 року «Про затвер-
дження  технічної документації з нормативної грошо-
вої оцінки земель населеного пункту с. Ясногородка  
Макарівського району Київської області.»

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію по земельним питанням. 

Сільський  голова                   т.М. СеМеНовА.
с. Ясногородка
 № 44 - 06 – 06
10 травня 2011 року

ріШення
Про затвердження нормативної грошової 

оцінки земель с.мотижин 
мотижинської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Су-
хенко О.П. про результати проведення нормативної 
грошової оцінки земель с. Мотижин,що на території 
Мотижинської сільської ради та відповідно до статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з норматив-

ної грошової оцінки земель с. Мотижин, Мотижин-
ської сільської ради.

2. Проводити стягнення земельного податку, 
орендної плати за землю по затвердженій норматив-
ній оцінці земель с. Мотижин Мотижинської сільської 
ради.

3. Один  екземпляр технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель с. Мотижин Моти-
жинської сільської ради направити до Макарівського 
районного відділу земельних ресурсів для керівни-
цтва в роботу (для видачі витягів із технічної докумен-
тації з нормативно грошової оцінки земель).

4. Доручити секретарю Мотижинської сільської 
ради Стиренко Н.П. сповістити орендарів земельних 
ділянок про необхідність внесення змін в договори 
оренди землі відповідно до діючого законодавства та 
умов договору оренди шляхом підписання додатко-
вих угод.

5. Повідомити державну  податкову інспекцію в 
Макарівському районі про зміни ставок земельного 
податку за землі населених пунктів с. Мотижин Моти-
жинської сільської ради у зв’язку з прийняттям даного 
рішення.

6. Вважати таким, що втратило чинність рішен-
ня  «Про затвердження  нормативної грошової оцін-
ки земель с. Мотижин Мотижинської сільської ради» 
№230-26-V від 16.12.2009 року.

Сільський голова                               о.П.СухеНко.
с.Мотижин
05 квітня 2011 року
№44-06-VІ

ріШення
Про затвердження нормативної грошової 

оцінки земель с.мотижин 
мотижинської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Су-
хенко О.П. про результати проведення нормативної 
грошової оцінки земель с. Мотижин,що на території 
Мотижинської сільської ради та відповідно до статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з норматив-

ної грошової оцінки земель с. Мотижин, Мотижин-
ської сільської ради.

2.Проводити стягнення земельного податку, оренд-
ної плати за землю по затвердженій нормативній оцінці 
земель с. Мотижин Мотижинської сільської ради.

3. Один  екземпляр технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель с. Мотижин Моти-
жинської сільської ради направити до Макарівського 
районного відділу земельних ресурсів для керівни-
цтва в роботу (для видачі витягів із технічної докумен-
тації з нормативно грошової оцінки земель).

4. Доручити секретарю Мотижинської сільської 
ради Стиренко Н.П. сповістити орендарів земельних 
ділянок про необхідність внесення змін в договори 
оренди землі відповідно до діючого законодавства та 
умов договору оренди шляхом підписання додатко-
вих угод.

5. Повідомити державну  податкову інспекцію в 
Макарівському районі про зміни ставок земельного 
податку за землі населених пунктів с. Мотижин Моти-
жинської сільської ради у зв’язку з прийняттям дано-
го рішення.

6. Вважати таким, що втратило чинність рішен-
ня: «Про затвердження  нормативної грошової оцін-
ки земель с. Мотижин Мотижинської сільської ради» 
№230-26-V від 16.12.2009 року.

7. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань зе-
мельних ресурсів.

Сільський голова          о.П.СухеНко.
с.Мотижин
05 квітня 2011 року
№44-06-VІ

ріШення
Про затвердження правил благоустрою, 

чистоти і порядку населеного пункту
Заслухавши інформацію сільського голови Кия-

ниці О.М про правила благоустрою, чистоти і порядку 
населеного пункту с. Новосілки, відповідно до п.п.41, 
44 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити правила благоустрою, чистоти  і 

порядку населеного пункту села Новосілки Макарів-
ського району Київської області (додаються) з 05.05. 
2011 року.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 
«Про затвердження правил чистоти і порядку насе-
леного пункту села Новосілки Макарівського району 
Київської області» №187-22-V від 23.04.2009 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань 
благоустрою, екології, шляхового будівництва.

Сільський голова                    о.М.кияНиця.
с. Новосілки
№ 62- 06-VІ
04 травня 2011року

ріШення
Про затвердження технічної документації із 

нормативно-грошової оцінки земель села 
новосілки новосілківської сільської ради                                           
 Заслухавши інформацію сільського голови Кия-

ниці О.М., про результати проведення нормативно-
грошової оцінки земель села Новосілки, відповідно до 
п.34 ч.1 ст 26 Закону України « Про місцеве самовря-
дування в Україні», ст.201 Земельного кодексу Укра-
їни, Закону України «Про оцінку земель» та з метою 
забезпечення економічного регулювання земельних 
відносин на території Новосілківської сільської ради, 
визначення розмірів плати за користування землею, 
сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з 

нормативно-грошової оцінки земель села Новосілки 
Новосілківської сільської ради Макарівського району 
Київської області.

2. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку зе-
мель села Новосілки Макарівського району Київської 
області з 05.05.2011 року.

3. Вважати  таким, що втратило чинність, рішен-
ня «Про затвердження   технічної документації із 
нормативно-грошової оцінки земель села Новосіл-
ки  Новосілківської сільської ради» №293 -33-V від 
08.11.2010 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань 
земельних ресурсів.

Сільський голова     о.М.кияНиця.
с.Новосілки
№61- 06-VІ
04 травня 2011року

ріШення
Про встановлення місцевих зборів.

Відповідно до Закону України «Про прискорений 
перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та 
посадовими особами місцевого самоврядування» 
від 14.12.2010 року, Закону України «Про засади дер-
жавної регулярної політики у сфері господарської ді-
яльності», ст.26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в України» та згідно результатів розгляду 
робочої комісії з питань прискореного перегляду 
регуляторних актів на території Липівської сільської 
ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  встановлення місцевих зборів.
2. Ввести в дію рішення  «Про встановлення міс-

цевих зборів» з 30.04.2011 року.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 

Липівської сільської ради від 05.01.2011 року №18 – 4 
– 6 « Про встановлення місцевих зборів» з 29.04.2011 
року.

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на планово бюджетну комісію.

Сільський голова                            о.в.ПетреНко.
с.Липівка
29.04.2011 року
№ 36 – 07 - 06

ріШення
Про затвердження правил благоустрою

Відповідно до Закону України « Про прискорений 
перегляд регуляторних актів, прийнятих органами 
та посадовими особами місцевого самоврядуван-
ня» від 14.12.2010 року, Закону України «Про засади 
державної регулярної політики у сфері господарської 
діяльності», ст.26 Закону України « Про місцеве само-
врядування в України» та згідно результатів розгля-
ду робочої комісії з питань прискореного перегляду 
регуляторних актів на території Липівської сільської 
ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  правила благоустрою.
2. Ввести в дію рішення  „Про затвердження пра-

вил благоустрою”з 30.04.2011 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення по-

класти на постійну комісію по благоустрою..
Сільський голова                             о.в.ПетреНко.
с. Липівка
29.04.2011 року
№ 38– 07 - 06

ріШення
Про затвердження нормативної грошової оцін-

ки земель населеного пункту села 
комарівка макарівського району 

київської області
Заслухавши інформацію сільського голови Сич 

Л.М. про результати проведення нормативної гро-
шової оцінки земель села Комарівка Макарівського 
району Київської області, сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з норматив-

ної грошової оцінки   земель населеного пункту   села 
Комарівка  Макарівського району Київської області.  

2. Проводити стягнення земельного податку, 
арендної плати за землю по затвердженій норматив-
ній оцінці земель населеного пункту   села Комарівка  
Макарівського району Київської області.  

3. Один екземпляр технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель села Комарівка   на-
правити до Київського обласного відділу земельних 
ресурсів для керівництва в роботу ( для видачі витягів 
із технічної документації з нормативної гошової оцін-
ки земель).

4. Доручити секретарю Комарівської сільської 
ради Суходольській Л.М. сповістити арендарів   зе-
мельних ділянок про необхідність внесення змін до-
говора аренди землі відповідно до діючого законо-
давства та умов договору аренди шляхом підписання 
додаткових угод.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіцій-
ного оприлюднення з 30.04.2011року.

6. Повідомити районну податкову інспекцію в смт 
Макарів про зміни ставок земельного податку за зем-
лі населеного пункту с.Комарівка Комарівської сіль-
ської ради у зв’язку з прийняттям даного рішення. 

Сільський голова             Л.М.Сич.
с.Комарівка
 29 квітня 2011 року
 № 45-06-VІ

ріШення
Про затвердження сільської програми 

«благоустрій населених пунктів колонщинської 
сільської ради, реконструкція та будівництво 

житлового фонду та об’єктів комунальної 
власності, реставрація пам’яток культури, 
історії та археології на 2008 – 2011 роки»
Заслухавши інформацію сільського голови Пеле-

шок Юлії Василівни про Сільську Програму по благо-
устрою населених пунктів Колонщинської сільської 
ради та відповідно до ст.26 п.1 п/п 44  Закону Украї-
ни „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська 
рада:

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Сільську Програму «Благоустрій на-

селених пунктів Колонщинської сільської ради, рекон-
струкція та будівництво житлового фонду та об»єктів 
комунальної власності, реставрація пам»яток культу-
ри, історії та археології на 2008 – 2011 роки»  в повно-
му обсязі.

2. Вважати таким що втратило чиннісь рішення се-
сії за № 315-26-05 від 17.10.2008р. «Про затверджен-
ня Сільської програми «Благоустрій населених пунк-
тів Колонщинської сільської ради, реконструкція та 
будівництво житлового фонду та об»єктів комуналь-
ної власності, реставрація пам»яток культури, історії 
та археології на 2008 – 2011 роки».

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету та фінансів при Ко-
лонщинській сільській раді.

Сільський голова  ю.в.ПеЛеШок. 
с.Колонщина
10 травня 2011 року
№59-06-06
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ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розді-
лу ХІХ “Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України, Мотижинська сільська рада Макарівського 
району Київської області вирішила

ВИРІШИЛА:
1.До отримання в податковому органі торгових 

патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності здійснюється за ставками, вста-
новленими у додатку 1 до цього Рішення.

2. Мотижинській сільській раді надати копії дано-
го рішення із додатками до державної податкової ін-
спекції в Макарівському районі.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішен-
ня Мотижинської сільської ради від 11.01.2011 р 
№22 «Про впровадження місцевих зборів і зборів» з 
05.05.2011 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань 
бюджету та фінансів.

Сільський голова                        о.П.СухеНко.
с. Мотижин
05 квітня 2011 року
№43-06-VІ

ріШення
Про Програму благоустрою населеного 

пункту села комарівка комарівської сільської 
ради  на 2011-2012 роки

 Відповідно до п.44 частини 1 статті 26 Закону  
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму благоустрою населено-

го пункту села Комарівка Комарівської сільської ради  
на 2011-2012 роки (Програма додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань 
соціально-економічного і культурного розвитку.

Сільський голова              Л.М.Сич.
с.Комарівка
 29 квітня 2011 року
 № 46-06-VІ

ріШення
Про встановлення місцевих  податків та зборів

Керуючись ст.143 Конституції України , статею 
69 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ,та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 
10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 
267 і 268, пункту 5 розділу ХІХ  «Прикінцеві поло-
ження»  Податкового кодексу України, сільська 
рада 

ВИРІШИЛА:
1. Встановити наступні місцеві податки і збори:
1.1. Збір за провадження деяких видів підприєм-

ницької діяльності згідно з додатком до цього рішен-
ня:

- види діяльності, які провадяться з придбанням 
пільгового торгового патенту;

- порядок придбання торгового патенту;
- порядок та строки сплати збору;
- порядок використання торгового патенту;
- строки дії торгового патенту.
2. Для отримання в податковому органі торгових 

патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, 
сплат збору за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності здійснюється за ставками, вста-
новленими у додатку  до цього рішення. 

3. Виконавчому органу Комарівської сільської 
ради забезпечити направлення в установленому 
порядку копії цього рішення із додатком до органу 
державної податкової служби Макарівського райо-
ну.

4. Визнати таким , що втратило чинність, рішення 
про впровадження місцевих податків і зборів №152-
20-У від 24.02.2010 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на постійну комісію сільської ради  з 
питань соціально-економічного та  культурного 
розвитку.

Сільський голова                 Л.М.Сич.
с.Комарівка
29 квітня 2011 року
№ 44-06-VІ

ріШення
Про встановлення ставок збору за 

впровадження торгівельної діяльності 
та діяльності з надання платних послуг

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до пункту10.2.1, п.10.2 ст.10, п.267,3 статті 
267 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. 
№2755-VI, Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити  ставку збору за впровадження тор-

гівельної діяльності з розрахунку на календарний мі-
сяць в слідуючих розмірах:

1.1. При здійснені торгівлі з продажем алкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів на території населе-
них пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року.

1.2. При здійснені торгівлі без продажу алкоголь-
них напоїв з продажем тютюнових виробів на терито-
рії населених пунктів – 0,08 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року

1.3. При здійснені торгівлі без продажу алко-
гольних напоїв та без продажу тютюнових виро-
бів на території населених пунктів – 0,05 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного 
року.

2. Встановити ставку збору за провадження тор-
гівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим 
та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних 
і пересувних автозаправочних станціях, заправних 
пунктах на календарний місяць встановлено в сліду-
ючих розмірах:

2.1. При розташуванні таких пунктів продажу 
на території вздовж траси Київ –Чоп – 0,4 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного 
року.

2.2. При розташуванні таких пунктів продажу на 
території населених пунктів – 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року

3. Встановити ставку збору за впровадження ді-
яльності з надання платних послуг з розрахунку на 
календарний місяць в слідуючих розмірах:

3.1. На території населених пунктів – 0,1 розмі-
ру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного 
року.

4. Затвердити перелік ставок збору за впрова-
дження торгівельної діяльності з надання платних по-
слуг.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішен-
ня сільської ради за № 18-03-06 від 11.01.2011 року 
«Про встановлення ставок збору за впровадження 
торгівельної діяльності та діяльності з надання плат-
них послуг»

7. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань соціально-
економічного розвитку та бюджету та фінансів.

Сільський голова  ю.в.ПеЛеШок.
с. Колонщина
10 травня 2011 року
№ 58-06-06

ріШення
Про грошову оцінку земель 

по колонщинській сільській раді
Розглянувши технічну документацію по грошовій 

оцінці земель сільських населених пунктів по Колон-
щинській сільській раді Макарівського району Ки-
ївської області, керуючись підпунктом 34 частини 1 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст. 12, 33, 40, 81, 116, 118, 121, 125, 126, 
186 та ст. 23 «Закону про оцінку земель», сільська 
рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію по грошовій 

оцінці земель сільських населених пунктів по Колон-
щинській сільській раді Макарівського району Київ-
ської області.

2.Вважати таким, що втратило чинність рішення 
сільської ради за № 416-35-05  від 02.12.2009 року 
«Про грошову оцінку земель по Колонщинській сіль-
ській раді».

3.Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань агропромислово-
го комплексу та земельних відносин при Колонщин-
ській сільській раді.

Сільський  голова  ю.в.ПеЛеШок.
с. Колонщина
10 травня 2011 року 
№55-06-06

ріШення
« 21 » квітня 2011 року № 34

Про встановлення тарифів на 
поховання іногородніх громадян 

Відповідно до п.п. 2 п.а ст. 28 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комі-
тет сільської ради:

ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на поховання іногородніх 

громадян на кладовищах, розташованих на території 
сільської ради, в розмірі 1500 (одна тисяча п»ятсот) 
гривень за одне поховання.

2. Відмінити рішення виконавчого комітету за № 20 
від 24.03.2009р. «Про встановлення тарифів на похо-
вання іногородніх громадян»

3. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на директора комунального підприємства Семен-
ченка О.В.

Сільський голова   ю.в.ПеЛеШок. 

ріШення
«21» квітня 2011 року  №35

Про встановлення тарифів на послуги 
газонокосарки та асенізаційної 

Заслухавши інформацію директора комунально-
го підприємства «Колонщина – сервіс» Семенченка 
Олександра Володимировича про встановлення та-
рифів на послуги газонокосарки та асенізаційної ма-
шини та відповідно до п.п. 2 п.а ст. 28 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 
комітет

ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на послуги газонокосарки 

та асенізаційної машини комунальному підприємству 
«Колонщина-сервіс» згідно розрахунків: Розрахунок 
собівартості витрат газонокосарки 125R  на 0,01 га

№ Найменування 
статтів затрат

ціна кількість Сума ,
грн.

1 Паливо А-95+ 6,00 0,2 1,20
2 масло 50,00 0,004 0,20
3 Жилка 165,00 1,20 2,64
4 Заробітна пла-

та
0,01га 5,00

5 Відрахування 37,78% 1,89
6 Амортизація 1790,00 15% 5,04

Разом прямих  
витрат:

15,97

7 Загальногос-
подарські за-
трати

10% 1,60

8 Адміністративні 
затрати

15% 2,40

9 рентабельність 15% 2,40

№ Найменування 
статтів затрат

кількість ціна сума

1 пальне 15л. 5,80 90,00
2 Масло автомо-

більне
0,5л 8,00 4,00

3 Заробітна плата 3 год. 900,00 15,34
4 нарахування 31,80% 339,30 5,78
5 амортизація 57600,00 1200,00 1,70
6 Орендна плата 3 год. 200,00 3,41
7 Разом прямих 

затрат
2653,10 120,23

8 Адміністративні 
затрати

10% 18,04

9 загальногоспо-
дарські

10% 11,73

10 Разом витрат 150,00

разом 150,00

Всього 22,37
Калькуляція розцінки асенізаційної машини 3 год 

50 км. 1м.

2. Відмінити рішення виконавчого комітету сіль-
ської ради за №47 від 17.06.2009р.

3.Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на директора комунального підприємства Семен-
ченка О.В.

Сільський голова     ю.в.ПеЛеШок.

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, 
пункту 5 розділу XIX прикінцевих положень «Податко-
вого кодексу України», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити місцеві збори на 2011 рік. 
2. Затвердити перелік спеціальних земельних ді-

лянок, відведених для організації та провадження ді-
яльності із забезпечення паркування транспортних 
засобів згідно з додатком.

3. До отримання в податковому органі торгових 
патентів, у тому числі пільгових і короткотерміно-
вих, сплата збору за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності здійснюється за став-
ками, встановленими у додатку 1 до цього Рішен-
ня.

4. За період з 1 січня 2011 року до дня набран-
ня чинності цього Рішення нараховані суми збору 
за місця для паркування транспортних засобів і 
туристичного збору включаються до податкового 
зобов’язання того звітного місяця,  в якому на-
бирає чинності це Рішення. При цьому фінансові 
санкції за несплату сум  збору за місця для парку-
вання транспортних засобів і туристичного збору 
нараховані протягом такого строку, не застосову-
ються.

5. Гружчанській сільській раді забезпечити направ-
лення в установленому порядку копії цього Рішення із 
додатками до державної податкової інспекції в Мака-
рівському районі.

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 
Гружчанської сільської ради від 05.01.2011 р. № 23 
«Про встановлення місцевих зборів».

7. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань 
бюджету.

Сільський голова              Л.Б. кАрАН.
c. Грузьке
13 травня 2011 року
№ 38-06-VI
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ріШення
Про затвердження нормативно-грошової 

оцінки земель сіл лишня та осикове 
лишнянської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Шев-
чука А. А. про результати проведення нормативно-
грошової оцінки земель сіл Лишня та Осикове, відпо-
відно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст.201 Земельного кодек-
су України, Закону України „Про оцінку земель” та з 
метою забезпечення регулювання земельних відно-
син на території Лишнянської сільської ради, визна-
чення розмірі вплати за користування землею, сіль-
ська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з 

нормативно-грошової  оцінки земель сіл Лишня та 
Осикове Лишнянської сільської ради.

2. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку зе-
мель сіл Лишня та Осикове Лишнянської сільської 
ради з 10.05.2011 року.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 
Лишнянської сільської ради від 11.12.2009р. №549 
„Про затвердження нормативно-грошової оцінки 
земель сіл Лишня та Осикове Лишнянської сільської 
ради”.

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань 
земельних відносин.

Сільський голова      А. А. Шевчук.
с.Лишня 
10.05.2011р.
№  41 -05 -VІ 

ріШення
Про встановлення ставок збору за 

провадження торгівельної діяльності 
та діяльності з наданням платних послуг

Відповідно до п.267.3 ст.267 Податкового кодек-
су України від 02.12.2010р. № 2755-VI, Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська 
рада 

ВИРІШИЛА:
1. Встановити:
а) Ставку збору за провадження торгівельної ді-

яльності з розрахунку на календарний місяць в сліду-
ючих розмірах:

- при здійсненні торгівлі з продажем алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів на території сільської 
ради – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 10 
травня поточного року;

- при здійсненні торгівлі без продажу алкогольних 
напоїв з продажем тютюнових виробів на території 
сільської ради – 0,08 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1-го травня поточного року;

- при здійсненні торгівлі без продажу алко-
гольних напоїв та без продажу тютюнових виробів 
на території сільської ради – 0,05 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1-го травня поточно-
го року.

б) ставку збору за провадження діяльності з на-
дання платних послуг з розрахунку на календарний 
місяць в слідуючих розмірах:

- на території сільської ради – 0,1 розміру міні-
мальної заробітної плати на 10 травня поточного 
року.

2. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань бюджету та фі-
нансів.

Сільський голова:                      А. А. Шевчук.
с.Лишня 
10.05.2011р.
№ 43 -05-VІ 

виконавчий комітет
29 КВІТНЯ 2011-05-17 № 230

ріШення
Про затвердження тарифів на вивезення 
твердих побутових відходів на території 

лишнянської сільської ради
Заслухавши та обговоривши доповідь  головно-

го бухгалтера сільської ради Атаманенко Г. І. „Про 
затвердження тарифів на вивезення твердих по-
бутових відходів на території Лишнянської сільської 
ради”, відповідно Закону України „Про місцеве са-
моврядування в Україні” ст.26 п.1 п/п 44, виконком 
Лишнянської сільської ради

ВИРІШИВ:
1. Тарифи на вивезення твердих побутових відхо-

дів на території Лишнянської сільської ради затвер-
дити /тарифи додаються/.

2. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на сільського голову А. А. Шевчука.

Сільський голова                      А. А. Шевчук.

ріШення
Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та 
відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, пункту 8.3 статті 8, статі 
10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 
і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” 
Податкового кодексу України  Лишнянська сільська 
рада Макарівського району Київської області

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити місцеві збори на 2011 рік з 

10.05.2011 року.
2. Вважати таким, що втратили чинність, рішення 

Лишнянської сільської ради від 11.01.2011 року № 34 
„Про встановлення місцевих зборів”.

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань бюджету та фі-
нансів.

Сільський голова:   А. А. Шевчук.
с.Лишня 
10.05.2011р.
№  42 -05 -VІ 

ріШення
Про затвердження встановлених ставок збору 

за провадження торгівельної діяльності та 
діяльності з надання платних послуг на 2011 рік

Відповідно до ст.. 143 Конституції України та ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 
12.5 статті 12, статей 266, 267 та 268, пункту 5 розділу 
XIX прикінцевих положень «Податкового кодексу Укра-
їни» сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити встановлені ставки збору за прова-

дження торгівельної діяльності та діяльності з наданих 
платних послуг на 2011 рік з 29.04.2011 року.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішен-
ня Мостищанської сільської ради від 29.12.2010 року 
№ 18-03-VI «Про затвердження встановлених ста-
вок збору за провадження торгівельної діяльності та 
діяльності з надання платних послуг на 2011 рік» з 
28.04.2011 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань бю-
джету та фінансів.

Сільський голова   в.і. циСАреНко.
с.Мостище
21.04.2011р.
№ 58-VІ-VІ 

ріШення
Про затвердження нормативної

грошової оцінки земель села мостище 
мостищанської  сільської ради 

Заслухавши інформацію сільського голови Циса-
ренка В.І., Мостищанського сільського голови  про 
результати проведення нормативної грошової оцінки 
земель села Мостище  Мостищанської  сільської ради 
відповідно ст.201 Земельного кодексу України, Зако-
ну України «Про плату за землю» ,Закону України «Про 
оцінку земель», п.34, частини 1 ст.26 Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою 
забезпечення економічного регулювання земельних 
відносин на території сільської ради , визначення роз-
мірів плати за користування землею,  сільська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити технічну документацію з норматив-

ної грошової оцінки земель села Мостище Мости-
щанської  сільської ради  Макарівського району Ки-
ївської області .

2. Ввести в дію нормативно грошову оцінку зе-
мель села Мостище Мостищанської  сільської ради  з 
29.04.2011 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 
Мостищанської сільської ради від 22.12.2009 року 
№188-25- V «Про затвердження нормативної гро-
шової оцінки  земель села  Мостище Мостищанської 
сільської  ради з 28.04.2011 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на комісію з питань земельних відносин, 
соціально-економічного і культурного розвитку села .

Сільський голова                  в.і. циСАреНко.
с.Мостище
21.04.2011р.
№ 48-VІ-VІ 

Відповідно до Податкового та 
Земельного кодексів України, вра-
ховуючи пропозиції комісії з питань 
бюджету та фінансів, Закону  Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Провести облік платників зе-

мельного податку  та його нараху-
вання на 2011 рік.

2. Державній податковій інспек-
ції у Макарівському районі,  сіль-
ським та селищним рад:

2.1. Організувати підготовчу ро-
боту по проведенню обліку платни-
ків земельного податку.

2.2. Внести відповідні зміни 
до погосподарських та земельно-
кадастрових книг з обов’язковим 
зазначенням ідентифікаційних но-
мерів всіх власників земельних ді-
лянок.

2.3. Провести нарахування зе-
мельного податку та вручити плат-
никам податкові  повідомлення – рі-
шення  до 01.07.2011 року.

2.4 Сільським і селищним голо-
вам забезпечити надходження у 
встановлені строки сум земельно-
го податку на рахунки сільських та 
селищних рад, тобто до 01 вересня 
поточного року.

3.До 15 травня 2011 року подати 
податковій інспекції наступні  дані:

3.1.  Районному військовому ко-
місаріату  - списки осіб призваних і 
звільнених під час осіннього 2010р. 
та весняного 2011р. призивів, які 
проходять чи проходили дійсну вій-
ськову строкову службу, а також 
інших осіб, які користуються пільга-
ми.

3.2. Макарівському районному  
управління пенсійного фонду Укра-
їни - списки пенсіонерів та осіб, які 
користуються пільгами відповідно 
до Закону України “Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”.

3.3. Сільським і селищним ра-
дам списки сімей, які мають трьох 
і більше дітей віком до 16-ти років 

(учнів до 18-ти років).Списки сімей 
в яких є військовослужбовці стро-
кової служби. Списки власників 
земельних ділянок, які мають по-
свідчення постраждалих внаслідок 
чорнобильської катастрофи.

3.4. ДП “Макарівське лісове 
господарство”, Макарівському, Ко-
зичанському, В.Карашинському, 
Ніжиловицькому, Забуянському 
лісництвам, ДП “Тетерівське лісо-
ве господарство”,  Комарівсько-
му, Кодрянському лісництвам,  ДП 
“Клавдіївське лісове господарство”, 
Плахтянському лісництву,  Боярській  
лісово-дослідній станції списки гро-
мадян, яким надані в користування 
землі лісового фонду.

3. Контроль за виконанням да-
ного розпорядження покласти на 
постійну комісію районної ради з 
питань бюджету та фінансів.

Голова ради            в.М. ГуДзь.
смт Макарів
29 квітня 2011 року
№  97 - 06 - VІ

ріШення
Про проведення нормативної грошової оцінки 

землі сіл грузьке та весела слобода 
гружчанської сільської ради

Керуючись статтею 143 Конституції України та від-
повідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, 
пункту 5 розділу XIX прикінцевих положень «Податко-
вого кодексу України», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативно 

грошової оцінки землі сіл Грузьке та Весела Слобода 
Гружчанської сільської ради Гружчанської сільської ради

2. Проводити стягнення земельного податку, 
арендної плати за землю по затвердженій норматив-
ній оцінці  земель сіл Грузьке та Весела Слобода Груж-
чанської сільської ради.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 
Гружчанської сільської ради від 09.12.2009 р № 205 
«Про проведення нормативно грошової оцінки землі 
населених пунктів сіл Грузьке та Весела Слобода».

4. Доручити секретарю Гружчанської сільської ради 
Міщенко Л.О. сповістити орендарів земельних ділянок 
про необхідність внесення  змін в договора оренди 
землі відповідно до діючого законодавства та умов до-
говору оренди шляхом підписання  додаткових угод.

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію сільської ради з питань 
бюджету.

Сільський голова              Л.Б. кАрАН.
c. Грузьке
13 травня 2011 року
№ 37-06-VI

ріШення
Про проведення обліку платників земельного податку та його нарахування на 2011 рік


