
Дата Номер Чинний
Втратив 

чинність
Скасований

1

Управління розвитку 

промисловості Харківської 

обласної державної 

адміністрації

Про затвердження Порядку організації 

проведення аукціонів у провадженні у 

справі про банкрутство ВАТ  

"Ізюмський тепловозоремонтний 

завод" та вимоги до їх організаторів  

стосовно майна державного 

підприємства, у статутному капіталі 

якого частка державної власності 

перевищує п'ятдесят відсотків, що 

належить до сфери управління 

Харківської обласної державної 

адміністрації

13.11.2017 №581 

https://kharkivoda.go

v.ua/dokumenti/regul

yatorna-

politika/98426

- - Так - -

2

 Департамент економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної адміністрації

Розпорядження голови Харківської 

облдержадміністрації  "Про граничні 

торговельні надбавки (націнки) на 

продукцію громадського харчування, 

що реалізується в загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах" (зі змінами)

  25.08.2010 № 469

https://kharkivoda.go

v.ua/dokumenti/regul

yatorna-

politika/98426

- - Так - -

3

Управління транспорту 

Харківської обласної 

державної адміністрації

Розпорядження голови 

облдержадміністрації «Про визначення 

на конкурсних засадах підприємства 

(організації) для здійснення функцій 

робочого органу»  №249 від 29.04.2009 

(зі змінами від 26.07.2012 №438)

16.02.2009 

№ 21-20/105-3

https://kharkivoda.go

v.ua/dokumenti/regul

yatorna-

politika/98426

- - Так - -

4

Державний архів 

Харківської області 

Харківської обласної 

державної адміністрації

Наказ директора 

Державного архіву 

Харківської області

"Про затвердження

цін на роботи

(послуги), що вико-

нуються Державним 

архівом  Харкіської

області на  дого-

вірних засадах"

14.07.2009 №53

https://kharkivoda.go

v.ua/dokumenti/regul

yatorna-

politika/98426

- - Так - -

5 Харківська РДА відсутні - - - - - - -

6 Безлюдівська селищна ТГ відсутні - - https://khbsr.gov.ua/ - - - - -

Стан акту *

Назва регуляторного 

органу (ОМС/РДА)
Назва акту

Реквізити акту

Посилання на акт 

(активне 

посилання на сайт 

органу, який 

прийняв акт)

Наявність/ 

відсутність 

пропозицій ДРС 

щодо усунення 

порушень по акту

Відмітка про 

виконання 

пропозицій 

ДРС

№ з/п

Харківський район

https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-politika/98426
https://khbsr.gov.ua/


7 Височанська селищна ТГ відсутні - -
https://vysochanska-

rada.dosvit.org.ua/
- - - - -

8 Вільхівська сільська ТГ

Рішення XI сесії  VIII скликання від 12 

липня 2021 року "Про встановлення 

місцевих податків та зборів на 

території Вільхівської сільської ради"

12.07.2021 б/н

https://vilh.gov.ua/po

vidomlennya-pro-

opriljudnennya-14-

07-59-02-06-2021/

- - Так - -

9

 Про затвердження Положення про 

оренду комунального майна 

Дергачіської міської ради

27.07.2021 № 1158-16

https://dermiskrada.d

osvit.org.ua/documen

ts?types=%5B%22ckr

u90mfrkwfr0763d9f2

1oer%22%5D

- - Так - -

10

 Про затвердження методики 

розрахунку орендної плати за майно 

комунальної власності територіальної 

громади Дергачівської міської ради та 

пропозиції її розподілу

27.07.2021 №1159-17

https://dermiskrada.d

osvit.org.ua/documen

ts?types=%5B%22ckr

u90mfrkwfr0763d9f2

1oer%22%5D

- - Так - -

11

Про затвердження Положення про 

порядок визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та 

землекористувачам в межах території 

Дергачівської міської ради

27.07.2021 №1157-15 

https://dermiskrada.d

osvit.org.ua/documen

ts?types=%5B%22ckr

u90mfrkwfr0763d9f2

1oer%22%5D

- - Так - -

12

Про затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої реклами на 

території Дергачівської міської ради

 09.09.2021 №1364-12

https://dermiskrada.d

osvit.org.ua/documen

ts?types=%5B%22ckr

u90mfrkwfr0763d9f2

1oer%22%5D

- - Так - -

13
Про встановлення транспортного 

податку по Дергачівскі міській раді
29.06.2021 №962-19

https://dermiskrada.d

osvit.org.ua/documen

ts?types=%5B%22ckr

u90mfrkwfr0763d9f2

1oer%22%5D

- - Так - -

14

Про затвердження Положення про 

податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на території 

Дергачіької міської ради та 

застосування ставок та пільг зі сплати 

податку на нерухоме майно,  відмінне 

від земельної ділянки.

29.06.2021 №961-18

https://dermiskrada.d

osvit.org.ua/documen

ts?types=%5B%22ckr

u90mfrkwfr0763d9f2

1oer%22%5D

- - Так - -

15

Про затвердження Положення про 

єдиний податок по Дергачівській 

міській раді

29.06.2021 №959-16 

https://dermiskrada.d

osvit.org.ua/documen

ts?types=%5B%22ckr

u90mfrkwfr0763d9f2

1oer%22%5D

- - Так - -

 Дергачівська міська рада

https://vysochanska-rada.dosvit.org.ua/
https://vysochanska-rada.dosvit.org.ua/
https://vilh.gov.ua/povidomlennya-pro-opriljudnennya-14-07-59-02-06-2021/
https://vilh.gov.ua/povidomlennya-pro-opriljudnennya-14-07-59-02-06-2021/
https://vilh.gov.ua/povidomlennya-pro-opriljudnennya-14-07-59-02-06-2021/
https://vilh.gov.ua/povidomlennya-pro-opriljudnennya-14-07-59-02-06-2021/


16

Про затвердження Положення про 

справляння плати за землю на 

території Дергачівської міської ради та 

застосування ставок та пільг зі сплати 

земельного податку

 29.06.2021 №960-17

https://dermiskrada.d

osvit.org.ua/documen

ts?types=%5B%22ckr

u90mfrkwfr0763d9f2

1oer%22%5D

- - Так - -

17

Про встановлення туристичного збору 

та затвердження Положення про 

туристичний збір на території 

Дергачівської міської ради

29.06.2021 №963-20 

https://dermiskrada.d

osvit.org.ua/documen

ts?types=%5B%22ckr

u90mfrkwfr0763d9f2

1oer%22%5D

- - Так - -

18 Липецька ТГ

Про встановлення на території 

Липецької сільської ради ставок та 

пільг із сплати земельного податку на 

2021рік

04.06.2020 б/н https://lpg.gov.ua/ - - діє до 31.12.2021 р. - -

19

«Про затвердження Методики 

розрахунку та порядку використання 

плати за оренду Люботинської міської 

територіальної громади та Типового 

договору оренди нерухомого 

комунального майна в новій редакції»

23.02.2021 №190

http://lubotin-

rada.gov.ua/info/page

/5421

Так

лист ДРС 

№4314/0/20-

21 від 

05.07.2021

Так - -

20

Рішення від 03 квітня 2020 р. № 118 

«Про затвердження Положення про 

порядок проведення земельних 

аукціонів з продажу земельних ділянок 

або прав на них на конкурентних 

засадах (земельних торгах)  на 

території  Люботинської міської ради  

Харківської області» 

03.04.2020 № 118 - Так - Так -

21

«Про внесення змін до Правил 

благоустрою території м. Люботина, 

затверджені рішенням LХІІІ сесії 

Люботинської міської ради VII 

скликання від 30 січня 2019 року № 6»

27.04.2021 №356

http://lubotin-

rada.gov.ua/info/page

/5422

- - Так - -

22
« Про встановлення ставок єдиного 

податку»
22.06.2021 №513

http://lubotin-

rada.gov.ua/info/page

/5423

- - Так - -

23

«Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки»

22.06.2021 №514

http://lubotin-

rada.gov.ua/info/page

/5424

- - Так - -

24
«Про встановлення ставок 

транспортного податку»
22.06.2021 №515

http://lubotin-

rada.gov.ua/info/page

/5425

- - Так - -

25
«Про встановлення ставок 

туристичного збору»
22.06.2021 №516

http://lubotin-

rada.gov.ua/info/page

/5426

- - Так - -

 Дергачівська міська рада

Люботинська міська ТГ

https://lpg.gov.ua/
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421
http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/5421


26
Малоданилівська селищна 

ТГ

Рішення позачергової ХХХVI сесії VII 

скликання від 14.05.2020 року №3 

"Про затвердження ставок 

туристичного збору на території 

Малоданилівської селищної ОТГ на 

2021 рік"

14.05.2020 3

https://mdanylivka-

otg.gov.ua/docs/&typ

e=7092&conv=0&ses

s=0&number=&from

_date=&title=&filter=

y

- - Так - -

27

Про затвердження Правил 

благоустрою території населених 

пунктів

31.05.2012 б/н

https://merefaotg.gov.

ua/pravila-

blagoustroju-teritorii-

naselenih-punktiv-

merefyanskoi-

teritorialnoi-gromadi-

14-03-17-25-09-

2017/

- - Так - -

28

Про затвердження Положення "Про 

оренду земельних ділянок та порядок 

встановлення розмірів орендної плати 

за земельні ділянки, що розташовані на 

території Мереф'янської міської ради

26.06.2019 б/н

https://merefaotg.gov.

ua/plata-za-zemlju-

09-09-42-12-09-

2017/

- - Так - -

29

Про затвердження Порядку 

добровільного відшкодування 

безпідставно збережених коштів за 

використання земель комунальної 

форми власності на території 

Мереф'янської міської ради

22.05.2020 б/н

https://merefaotg.gov.

ua/poryadok-

dobrovilnogo-

vidshkoduvannya-

bezpidstavno-

zberezhenih-koshtiv-

za-vikoristannya-

zemel-komunalnoi-

formi-vlasnosti-11-

25-16-12-03-2021/

- - Так - -

30

Про затвердження Порядку організації 

зон паркування транспортних засобів 

на території Мереф

 ̓

янської міської 

ради

14.04.2020 213

https://merefaotg.gov.

ua/rishennya-

vikonavchogo-

komitetu-vid-

14042020-roku-10-

17-32-17-04-2020/

- - Так - -

31

Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності

22.05.2020 б/н

https://merefaotg.

gov.ua/rishennya-

pro-

zatverdzhennya-

polozhennya-pro-

konkursnij-vidbir-

sub%E2%80%99ekt

iv--ocinochnoi-

diyalnosti-16-10-

45-20-02-2018/

Так - Так - -

Мереф’янська міська ТГ

https://mdanylivka-otg.gov.ua/docs/&type=7092&conv=0&sess=0&number=&from_date=&title=&filter=y
https://mdanylivka-otg.gov.ua/docs/&type=7092&conv=0&sess=0&number=&from_date=&title=&filter=y
https://mdanylivka-otg.gov.ua/docs/&type=7092&conv=0&sess=0&number=&from_date=&title=&filter=y
https://mdanylivka-otg.gov.ua/docs/&type=7092&conv=0&sess=0&number=&from_date=&title=&filter=y
https://mdanylivka-otg.gov.ua/docs/&type=7092&conv=0&sess=0&number=&from_date=&title=&filter=y
https://mdanylivka-otg.gov.ua/docs/&type=7092&conv=0&sess=0&number=&from_date=&title=&filter=y
https://merefaotg.gov.ua/pravila-blagoustroju-teritorii-naselenih-punktiv-merefyanskoi-teritorialnoi-gromadi-14-03-17-25-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/pravila-blagoustroju-teritorii-naselenih-punktiv-merefyanskoi-teritorialnoi-gromadi-14-03-17-25-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/pravila-blagoustroju-teritorii-naselenih-punktiv-merefyanskoi-teritorialnoi-gromadi-14-03-17-25-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/pravila-blagoustroju-teritorii-naselenih-punktiv-merefyanskoi-teritorialnoi-gromadi-14-03-17-25-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/pravila-blagoustroju-teritorii-naselenih-punktiv-merefyanskoi-teritorialnoi-gromadi-14-03-17-25-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/pravila-blagoustroju-teritorii-naselenih-punktiv-merefyanskoi-teritorialnoi-gromadi-14-03-17-25-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/pravila-blagoustroju-teritorii-naselenih-punktiv-merefyanskoi-teritorialnoi-gromadi-14-03-17-25-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/pravila-blagoustroju-teritorii-naselenih-punktiv-merefyanskoi-teritorialnoi-gromadi-14-03-17-25-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/plata-za-zemlju-09-09-42-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/plata-za-zemlju-09-09-42-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/plata-za-zemlju-09-09-42-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/plata-za-zemlju-09-09-42-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/poryadok-dobrovilnogo-vidshkoduvannya-bezpidstavno-zberezhenih-koshtiv-za-vikoristannya-zemel-komunalnoi-formi-vlasnosti-11-25-16-12-03-2021/
https://merefaotg.gov.ua/poryadok-dobrovilnogo-vidshkoduvannya-bezpidstavno-zberezhenih-koshtiv-za-vikoristannya-zemel-komunalnoi-formi-vlasnosti-11-25-16-12-03-2021/
https://merefaotg.gov.ua/poryadok-dobrovilnogo-vidshkoduvannya-bezpidstavno-zberezhenih-koshtiv-za-vikoristannya-zemel-komunalnoi-formi-vlasnosti-11-25-16-12-03-2021/
https://merefaotg.gov.ua/poryadok-dobrovilnogo-vidshkoduvannya-bezpidstavno-zberezhenih-koshtiv-za-vikoristannya-zemel-komunalnoi-formi-vlasnosti-11-25-16-12-03-2021/
https://merefaotg.gov.ua/poryadok-dobrovilnogo-vidshkoduvannya-bezpidstavno-zberezhenih-koshtiv-za-vikoristannya-zemel-komunalnoi-formi-vlasnosti-11-25-16-12-03-2021/
https://merefaotg.gov.ua/poryadok-dobrovilnogo-vidshkoduvannya-bezpidstavno-zberezhenih-koshtiv-za-vikoristannya-zemel-komunalnoi-formi-vlasnosti-11-25-16-12-03-2021/
https://merefaotg.gov.ua/poryadok-dobrovilnogo-vidshkoduvannya-bezpidstavno-zberezhenih-koshtiv-za-vikoristannya-zemel-komunalnoi-formi-vlasnosti-11-25-16-12-03-2021/
https://merefaotg.gov.ua/poryadok-dobrovilnogo-vidshkoduvannya-bezpidstavno-zberezhenih-koshtiv-za-vikoristannya-zemel-komunalnoi-formi-vlasnosti-11-25-16-12-03-2021/
https://merefaotg.gov.ua/poryadok-dobrovilnogo-vidshkoduvannya-bezpidstavno-zberezhenih-koshtiv-za-vikoristannya-zemel-komunalnoi-formi-vlasnosti-11-25-16-12-03-2021/
https://merefaotg.gov.ua/poryadok-dobrovilnogo-vidshkoduvannya-bezpidstavno-zberezhenih-koshtiv-za-vikoristannya-zemel-komunalnoi-formi-vlasnosti-11-25-16-12-03-2021/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-vikonavchogo-komitetu-vid-14042020-roku-10-17-32-17-04-2020/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-vikonavchogo-komitetu-vid-14042020-roku-10-17-32-17-04-2020/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-vikonavchogo-komitetu-vid-14042020-roku-10-17-32-17-04-2020/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-vikonavchogo-komitetu-vid-14042020-roku-10-17-32-17-04-2020/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-vikonavchogo-komitetu-vid-14042020-roku-10-17-32-17-04-2020/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-vikonavchogo-komitetu-vid-14042020-roku-10-17-32-17-04-2020/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-sub%E2%80%99ektiv--ocinochnoi-diyalnosti-16-10-45-20-02-2018/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-sub%E2%80%99ektiv--ocinochnoi-diyalnosti-16-10-45-20-02-2018/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-sub%E2%80%99ektiv--ocinochnoi-diyalnosti-16-10-45-20-02-2018/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-sub%E2%80%99ektiv--ocinochnoi-diyalnosti-16-10-45-20-02-2018/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-sub%E2%80%99ektiv--ocinochnoi-diyalnosti-16-10-45-20-02-2018/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-sub%E2%80%99ektiv--ocinochnoi-diyalnosti-16-10-45-20-02-2018/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-sub%E2%80%99ektiv--ocinochnoi-diyalnosti-16-10-45-20-02-2018/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-sub%E2%80%99ektiv--ocinochnoi-diyalnosti-16-10-45-20-02-2018/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-sub%E2%80%99ektiv--ocinochnoi-diyalnosti-16-10-45-20-02-2018/
https://merefaotg.gov.ua/rishennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-sub%E2%80%99ektiv--ocinochnoi-diyalnosti-16-10-45-20-02-2018/


32

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на території 

Мереф'янської міської ради

09.07.2021 525/21

https://merefaotg.gov.

ua/plata-za-zemlju-

09-09-42-12-09-

2017/

- - Так - -

33

Про встановлення ставок податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території 

Мереф'янської міської ради

09.07.2021 523/21

https://merefaotg.gov.

ua/podatok-na-

neruhome-majno-

vidminne-vid-

zemelnoi-dilyanki-09-

10-10-12-09-2017/

- - Так - -

34

Про встановлення ставок єдиного 

податку на території Мереф’янської 

міської ради

09.07.2021 522/21

https://merefaotg.gov.

ua/edinij-podatok-09-

10-25-12-09-2017/

- - Так - -

35

Про встановлення ставок туристичного 

збору на території Мереф’янської 

міської ради

09.07.2021 524/21

https://merefaotg.gov.

ua/turistichnij-zbir-

15-37-29-22-11-

2017/

- - Так - -

36

Про встановлення ставок збору за 

місця для паркування транспортних 

засобів на території Мереф'янської 

міської ради

19.06.2020 б/н

https://merefaotg.gov.

ua/zbir-za-miscya-

dlya-parkuvannya-14-

42-12-25-06-2020/

- - Так - -

37

Про затвердження нормативно – 

правових документів з питань 

приватизації комунального майна, що є 

власністю Мереф’янської міської ради

31.07.2020 б/н

https://merefaotg.gov.

ua/xlv-cesiya-miskoi-

radi-vid-31072020-

rik-14-04-21-31-07-

2020/

- - Так - -

38

Про затвердження Методики 

розрахунку орендної плати за майно, 

що знаходиться в комунальній 

власності Мереф'янської міської ради

09.04.2021 252/21

https://merefaotg.gov.

ua/ix-sesiya-vid-

09042021-r-17-10-

00-09-04-2021/

- - Так - -

39

Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території 

Мереф'янської міської ради

24.09.2021 666/21

https://merefaotg.gov.

ua/polozhennya-09-

11-25-12-09-2017/

- - Так - -

40
Нововодолазька селищна 

ТГ

Рішення XVIII сесії VIII скликання 

Нововодолазької селищної ради "Про 

видачі дозволів на порушення обєктів 

длагоустрою або відмови в їх видачі, 

дублікатів, анолювання дозволів на 

території Нововодолазької селищної 

об'єднаної тертторіальної громади"

30.04.2020 №3694

https://vodolaga-

gromada.gov.ua/d

ocuments?categor

y=cklqbdpt0oyva07

63rmyg0ra4&types

=%5B%22cklqavkh

moxs107638wzayg

24%22%5D

Так - Так - -

Мереф’янська міська ТГ

https://merefaotg.gov.ua/plata-za-zemlju-09-09-42-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/plata-za-zemlju-09-09-42-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/plata-za-zemlju-09-09-42-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/plata-za-zemlju-09-09-42-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/podatok-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-09-10-10-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/podatok-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-09-10-10-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/podatok-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-09-10-10-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/podatok-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-09-10-10-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/podatok-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-09-10-10-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/podatok-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-09-10-10-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/edinij-podatok-09-10-25-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/edinij-podatok-09-10-25-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/edinij-podatok-09-10-25-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/turistichnij-zbir-15-37-29-22-11-2017/
https://merefaotg.gov.ua/turistichnij-zbir-15-37-29-22-11-2017/
https://merefaotg.gov.ua/turistichnij-zbir-15-37-29-22-11-2017/
https://merefaotg.gov.ua/turistichnij-zbir-15-37-29-22-11-2017/
https://merefaotg.gov.ua/zbir-za-miscya-dlya-parkuvannya-14-42-12-25-06-2020/
https://merefaotg.gov.ua/zbir-za-miscya-dlya-parkuvannya-14-42-12-25-06-2020/
https://merefaotg.gov.ua/zbir-za-miscya-dlya-parkuvannya-14-42-12-25-06-2020/
https://merefaotg.gov.ua/zbir-za-miscya-dlya-parkuvannya-14-42-12-25-06-2020/
https://merefaotg.gov.ua/xlv-cesiya-miskoi-radi-vid-31072020-rik-14-04-21-31-07-2020/
https://merefaotg.gov.ua/xlv-cesiya-miskoi-radi-vid-31072020-rik-14-04-21-31-07-2020/
https://merefaotg.gov.ua/xlv-cesiya-miskoi-radi-vid-31072020-rik-14-04-21-31-07-2020/
https://merefaotg.gov.ua/xlv-cesiya-miskoi-radi-vid-31072020-rik-14-04-21-31-07-2020/
https://merefaotg.gov.ua/xlv-cesiya-miskoi-radi-vid-31072020-rik-14-04-21-31-07-2020/
https://merefaotg.gov.ua/ix-sesiya-vid-09042021-r-17-10-00-09-04-2021/
https://merefaotg.gov.ua/ix-sesiya-vid-09042021-r-17-10-00-09-04-2021/
https://merefaotg.gov.ua/ix-sesiya-vid-09042021-r-17-10-00-09-04-2021/
https://merefaotg.gov.ua/ix-sesiya-vid-09042021-r-17-10-00-09-04-2021/
https://merefaotg.gov.ua/polozhennya-09-11-25-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/polozhennya-09-11-25-12-09-2017/
https://merefaotg.gov.ua/polozhennya-09-11-25-12-09-2017/
https://vodolaga-gromada.gov.ua/documents?category=cklqbdpt0oyva0763rmyg0ra4&types=%5B%22cklqavkhmoxs107638wzayg24%22%5D
https://vodolaga-gromada.gov.ua/documents?category=cklqbdpt0oyva0763rmyg0ra4&types=%5B%22cklqavkhmoxs107638wzayg24%22%5D
https://vodolaga-gromada.gov.ua/documents?category=cklqbdpt0oyva0763rmyg0ra4&types=%5B%22cklqavkhmoxs107638wzayg24%22%5D
https://vodolaga-gromada.gov.ua/documents?category=cklqbdpt0oyva0763rmyg0ra4&types=%5B%22cklqavkhmoxs107638wzayg24%22%5D
https://vodolaga-gromada.gov.ua/documents?category=cklqbdpt0oyva0763rmyg0ra4&types=%5B%22cklqavkhmoxs107638wzayg24%22%5D
https://vodolaga-gromada.gov.ua/documents?category=cklqbdpt0oyva0763rmyg0ra4&types=%5B%22cklqavkhmoxs107638wzayg24%22%5D
https://vodolaga-gromada.gov.ua/documents?category=cklqbdpt0oyva0763rmyg0ra4&types=%5B%22cklqavkhmoxs107638wzayg24%22%5D
https://vodolaga-gromada.gov.ua/documents?category=cklqbdpt0oyva0763rmyg0ra4&types=%5B%22cklqavkhmoxs107638wzayg24%22%5D


41

Про встановлення ставок єдиного 

податку по Піденно міській раді на 

2021 рік

02.06.2020 б/н

https://gromada.or

g.ua/gromada/pivd

ennomiska/news/1

637056075/

- -
втрачає чинність  з 

01.01.2022 
- -

42
Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на 2021 рік
02.06.2020 б/н

https://gromada.or

g.ua/gromada/pivd

ennomiska/news/1

637056075/

- -
втрачає чинність  з 

01.01.2022 
- -

43

Про встановлення пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, на 2021 рік на 

території Південної міської ради 

02.06.2020 б/н

https://gromada.or

g.ua/gromada/pivd

ennomiska/news/1

637056075/

- -
втрачає чинність  з 

01.01.2022 
- -

44

Про встановлення ставки по 

транспортному податку та 

затвердження Положення про 

транспортни й податок на території 

Південної міської ради з 01.01.2021 

02.06.2020 б/н

https://gromada.or

g.ua/gromada/pivd

ennomiska/news/1

637056075/

- -
втрачає чинність  з 

01.01.2022 
- -

45 Пісочинська ТГ відсутні - - - - - - - -

46

Про затвердження Правил 

благоустрою та утримання території 

населених пунктів Роганської селищної 

ради

22.06.2021 б/н

https://roganska-

gromada.gov.ua/regul

yatorna-politika-08-

02-19-08-06-2021/

- - Так - -

47

Про затвердження порядку виявлення, 

обліку та зберігання безхозяйного 

майна, визначення спадщини 

відумерлою та прийняття такого майна 

у комунальну власність Роганської 

селищної ради 

22.06.2021 б/н

https://roganska-

gromada.gov.ua/regul

yatorna-politika-08-

02-19-08-06-2021/

- - Так - -

48

Про затвердження єдиного податку та 

затвердження Положення про єдиний 

податок для фізичних осіб на території 

Роганської селищної ради 

Харківського району Харківської 

області

22.06.2021 б/н

https://roganska-

gromada.gov.ua/regul

yatorna-politika-08-

02-19-08-06-2021/

- - Так - -

49

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на території 

Роганської селищної ради

22.06.2021 б/н

https://roganska-

gromada.gov.ua/regul

yatorna-politika-08-

02-19-08-06-2021/

- - Так - -

50

Про встановлення пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на території 

Роганської селищної ради 

Харківського району

22.06.2021 б/н

https://roganska-

gromada.gov.ua/regul

yatorna-politika-08-

02-19-08-06-2021/

- - Так - -

Південноміська міська ТГ 

Роганська селищна ТГ

https://gromada.org.ua/gromada/pivdennomiska/news/1637056075/
https://gromada.org.ua/gromada/pivdennomiska/news/1637056075/
https://gromada.org.ua/gromada/pivdennomiska/news/1637056075/
https://gromada.org.ua/gromada/pivdennomiska/news/1637056075/


51

ПРАВИЛА благоустрою територій 

населених пунктів Солоницівської 

селищної ради

18.02.2021 13

https://solonytsivska-

rada.gov.ua/regulyato

rni-akti-11-42-32-05-

05-2021/

- - Так - -

52

Рішення про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку на 

території Солоницівської селищної 

ради у 2022 році

14.07.2021 6

https://solonytsivska-

rada.gov.ua/rishennya

-pro-vstanovlennya-

stavok-ta-pilg-iz-

splati-zemelnogo-

podatku-na-teritorii-

solonicivskoi-

selischnoi-radi-u-

2022-roci-13-04-11-

26-07-2021/

- - Так - -

53

Рішення про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 

на території Солоницівської селищної 

ради на 2022 рік

14.07.2021 8

https://solonytsivska-

rada.gov.ua/rishennya

-pro-vstanovlennya-

stavok-ta-pilg-iz-

splati-podatku-na-

neruhome-majno-

vidminne-vid-

zemelnoi-dilyanki-na-

teritorii-

solonicivskoi-sel-13-

07-36-/

- - Так - -

54

Рішення про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

Солоницівської селищної ради на 2022 

рік

14.07.2021 7

https://solonytsivska-

rada.gov.ua/rishennya

-pro-vstanovlennya-

miscevih-podatkiv-i-

zboriv-na-teritorii-

solonicivskoi-

selischnoi-radi-na-

2022-rik-13-09-01-

26-07-2021/

- - Так - -

55 Циркунівська сільська ТГ відсутні
https://cyrkunivska-

gromada.gov.ua

56 Богодухівська РДА відсутні - - - - - - - -

57 Богодухівська районна рада

Про затвердження Методики 

розрахунку орендної плати за майно, 

що знаходиться у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, 

міста Богодухівського району та 

пропозицій її розподілу

30.08.2013 № 576-VI Немає сайту - - Так - -

58
Про встановлення  норм споживання 

питної води
30.11.2011 420

https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

Богодухівська міська ТГ  

Солоницівська селищна ТГ

Богодухівськый район

https://cyrkunivska-gromada.gov.ua/
https://cyrkunivska-gromada.gov.ua/


59
Про затвердження норм надання 

послуг  з вивезення  побутових відходів
30.11.2011 422

https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

60

Про затвердження умов конкурсу з 

визначення пасажирських    

автоперевізників на міських та 

приміських маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі 

території Богодухівської міської ради

22.07.2021 347
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

61

Про затвердження Правил торгівлі на 

ринках міста Богодухова                      

(в новій редакції)

06.05.2011 254-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

62

Про затвердження Правил 

благоустрою на території 

Богодухівської міської ради в новій 

редакції

06.05.2011 256-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

63

Про затвердження Правил утримання 

домашніх тварин на території 

Богодухівської міської ради  

06.05.2011 253-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

64

Правила користування системами 

централізованого водопостачання та 

водовідведення на території 

Богодухівської міської ради

22.07.2011 325-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

65

Про затвердження Порядку  пайової 

участі замовників  у розвитку 

інфраструктури  Богодухівської міської 

ради  

24.01.2012 591-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

66

Про затвердження Методики 

розрахунку орендної плати за майно, 

що знаходиться в комунальній 

власності територіальної громади 

м.Богодухова, та пропорції її розподілу

03.04.2012 667-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

67

Про затвердження Положення про 

порядок зняття з балансу КП 

«Богодухівжитло» житлових будинків, 

у яких приватизоване або викуплене 

житло, та передачу їх у власність 

громадянам, юридичним особам

03.04.2012 668-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

68

Про затвердження Порядку 

розрахунків, обліку та відшкодування 

різниці в тарифах комунальним 

підприємствам міської ради — 

виробникам житлово- комунальних 

послуг у випадку невідповідності 

фактичної вартості послуг тарифам для 

населення, встановленим міською 

радою

02.11.2012 1019-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

Богодухівська міська ТГ  



69

Про упорядкування процесу 

розміщення зовнішньої реклами на 

території Богодухівської міської ради

27.09.2013 1488-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

70

Про затвердження Положення про 

самоврядний контроль за 

використанням та охороною земель 

територіальної громади міста 

Богодухова

15.11.2013 1548-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

71

Про організацію надання ритуальних 

послуг на території Богодухівської 

міської ради

26.12.2013 1666-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

72

Про затвердження розмірів орендної 

плати за землю на території 

Богодухівської міської ради

29.04.2014 1825-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

73

Про затвердження   Положення про 

порядок передачі в оренду, відчуження 

та списання комунального майна, що є 

комунальною власністю територіальної 

громади м. Богодухова ( нова редакція)               

23.05.2014 1847-VI
https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

74
Про встановлення місцевих податків і 

зборів
02.06.2020 1780-VIІ

https://bogoduhivska-

gromada.gov.ua
- - Так - -

75

Про  затвердження технічної  

документації із нормативної грошової 

оцінки земель                    м. Валки 

Валківської міської ради 

Богодухівського району Харківської 

області

21.05.2021 №314

https://valky-

rada.gov.ua/2021-rik-

15-40-10-27-07-

2021/

- - Так - -

76

Про встановлення фіксованих ставок 

єдиного податку для фізичних осіб – 

підприємців на території  Валківської 

міської ради» на 2022 рік

25.06.2021 №366

https://valky-

rada.gov.ua/2021-rik-

15-40-10-27-07-

2021/

- - Так - -

77

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на території 

Валківської  міської ради Харківської 

області на 2022 рік

25.06.2021 №367

https://valky-

rada.gov.ua/2021-rik-

15-40-10-27-07-

2021/

- - Так - -

78

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 

території Валківської  міської ради на 

2022 рік

25.06.2021 №368

https://valky-

rada.gov.ua/2021-rik-

15-40-10-27-07-

2021/

- - Так - -

79

Про встановлення туристичного збору 

на 2022 рік та затвердження 

Положення «Про порядок обчислення 

та сплати туристичного збору на 

території Валківської міської ради

25.06.2021 №369

https://valky-

rada.gov.ua/2021-rik-

15-40-10-27-07-

2021/

- - Так - -

Богодухівська міська ТГ  

Валківська міська рада

https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/
https://valky-rada.gov.ua/2021-rik-15-40-10-27-07-2021/


80
Про встановлення єдиного податку на 

території Золочівської селищної ради
25.06.2021 № 1498

http://zolochivska.gro

mada.org.ua/chinni-

regulyatorni-akti-10-

33-55-04-03-2021/

- - Так - -

81

Про встановлення плати за землю, 

затвердження ставок та пільг зі сплати 

земельного податку на території 

Золочівської селищної ради

 25.06.2021 № 1496

http://zolochivska.gro

mada.org.ua/chinni-

regulyatorni-akti-10-

33-55-04-03-2021/

- - Так - -

82

Про встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 

на території Золочівської селищної 

ради

 25.06.2021 № 1497

http://zolochivska.gro

mada.org.ua/chinni-

regulyatorni-akti-10-

33-55-04-03-2021/

- - Так - -

83

Про затвердження Положення про 

оренду майна Золочівської селищної 

об’єднаної територіальної громади та 

забезпечення відносин у сфері оренди 

комунального майна

 7.04.2021 № 5789

http://zolochivska.

gromada.org.ua/ch

inni-regulyatorni-

akti-10-33-55-04-

03-2021/

Так

прийняті з 

урахуванням 

пропозицій  та 

зауважень ДРС

Так - -

84

Про затвердження Положення про 

приватизацію об’єктів комунальної 

власності Золочівської селищної ради 

(малу приватизацію)

 7.04.2021 № 4981 

http://zolochivska.gro

mada.org.ua/chinni-

regulyatorni-akti-10-

33-55-04-03-2021/

- - Так - -

85

Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої  реклами на території 

Золочівської селищної ради

 23.06.2021 № 1172

http://zolochivska.gro

mada.org.ua/chinni-

regulyatorni-akti-10-

33-55-04-03-2021/

- - Так - -

86

Про встановлення вартості однієї 

нормо-години на роботи та послуги, 

що виконуються Коломацьким малим 

комунальним підприємством технічної 

інвентаризації Коломацької селищної 

ради (ХХІ сесії VІІІ скликання)

03.02.2020 №20 

http://kolomak-

rada.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/

11/RISHENNYA-

taryfy-BTI.pdf 

- - Так - -

87

Про затвердження Регламенту відділу 

«Центр надання адміністративних 

послуг» Коломацької селищної ради (ІІ 

сесія ІХ скликання)

27.11.2020 №6

http://kolomak-

rada.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/

11/Rishennya-

zatverdzhennya-

reglamentu-2020.pdf 

- - Так - -

Коломацька селищна ТГ

Золочівська селищна ТГ

http://zolochivska.gromada.org.ua/chinni-regulyatorni-akti-10-33-55-04-03-2021/
http://zolochivska.gromada.org.ua/chinni-regulyatorni-akti-10-33-55-04-03-2021/
http://zolochivska.gromada.org.ua/chinni-regulyatorni-akti-10-33-55-04-03-2021/
http://zolochivska.gromada.org.ua/chinni-regulyatorni-akti-10-33-55-04-03-2021/
http://zolochivska.gromada.org.ua/chinni-regulyatorni-akti-10-33-55-04-03-2021/
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/RISHENNYA-taryfy-BTI.pdf
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/RISHENNYA-taryfy-BTI.pdf
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/RISHENNYA-taryfy-BTI.pdf
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/RISHENNYA-taryfy-BTI.pdf
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/RISHENNYA-taryfy-BTI.pdf
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Rishennya-zatverdzhennya-reglamentu-2020.pdf
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Rishennya-zatverdzhennya-reglamentu-2020.pdf
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Rishennya-zatverdzhennya-reglamentu-2020.pdf
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Rishennya-zatverdzhennya-reglamentu-2020.pdf
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Rishennya-zatverdzhennya-reglamentu-2020.pdf
http://kolomak-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Rishennya-zatverdzhennya-reglamentu-2020.pdf


88

Про встановлення тарифів на 

перевезення вантажів тракторів Т-40, 

на видалення та санітарну обрізку 

дерев, на видалення та санітарну 

обрізку дерев з залученням автомобіля 

ГАЗ 4301 (вишка), на розпилювання 1 

куб. м деревини (VIII сесія ІХ 

31.05.2021 №21

http://kolomak-

rada.gov.ua/2021/09/

06/regulyatorni-akty/ 

- - Так - -

89

Про встановлення тарифів на послуги з 

транспортування, перекачки та очистки 

стоків на території Коломацької 

селищної ради (VІ сесії ІХ скликання)

23.03.2021 №11

http://kolomak-

rada.gov.ua/2021/09/

06/regulyatorni-akty/ 

- - Так - -

90

Про встановлення тарифів на надання 

ритуальних послуг (VІ сесії ІХ 

скликання)

23.03.2021 №12

http://kolomak-

rada.gov.ua/2021/09/

06/regulyatorni-akty/ 

- - Так - -

91

Про встановлення тарифів на 

комунальні послуги по 

водопостачанню по всій території 

Коломацької громади (IV сесія IX 

скликання)

27.01.2021 №16

http://kolomak-

rada.gov.ua/2021/09/

06/regulyatorni-akty/ 

- - Так - -

92

Про затвердження ставок єдиного 

податку на території Коломацької 

селищної ради на 2022 рік (Х сесія ІХ 

скликання)

14.07.2021 №2

http://kolomak-

rada.gov.ua/2021/07/

28/mistsevi-podatky-

ta-zbory-na-2022-rik/ 

- - Так - -

93

Про встановлення ставки туристичного 

збору на території Коломацької 

селищної ради на 2022 рік (Х сесія ІХ 

скликання)

14.07.2021 №3

http://kolomak-

rada.gov.ua/2021/07/

28/mistsevi-podatky-

ta-zbory-na-2022-rik/ 

- - Так - -

94
Про транспортний податок на 2022 рік 

(Х сесія ІХ скликання)
14.07.2021 №4

http://kolomak-

rada.gov.ua/2021/07/

28/mistsevi-podatky-

ta-zbory-na-2022-rik/ 

- - Так - -

95

Про встановлення ставок із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на території 

Коломацької селищної ради на 2022 

рік (Х сесія ІХ скликання)

14.07.2021 №5

http://kolomak-

rada.gov.ua/2021/07/

28/mistsevi-podatky-

ta-zbory-na-2022-rik/ 

- - Так - -

96

Про встановлення ставок і пільг із 

сплати земельного податку на території 

Коломацької селищної ради на 2022 

рік (Х сесія ІХ скликання)

14.07.2021 №6

http://kolomak-

rada.gov.ua/2021/07/

28/mistsevi-podatky-

ta-zbory-na-2022-rik/ 

- - Так - -

Коломацька селищна ТГ

http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/07/28/mistsevi-podatky-ta-zbory-na-2022-rik/


97

Про затвердження  стратегії розвитку 

Комунальної установи ―Центру 

професійного розвитку педагогічних 

працівників‖ Коломацької селищної 

ради  Богодухівського району 

Харківської області

29.04.2021 №7

http://kolomak-

rada.gov.ua/2021/09/

06/regulyatorni-akty/ 

- - Так - -

98

Про встановлення ставки акцизного 

податку від реалізації підакцизних 

товарів на території Краснокутської 

селищної територіальної громади на 

2022 рік
 14.07.2021 №1459- VIIІ

https://krkut.com.

ua/wp-

content/uploads/2

021/07/%D0%A0-

%E2%84%961458-

1.pdf

- - - Так -

99

Про встановлення ставок туристичного 

збору на території Краснокутської 

селищної ради

20.12.2019 №1360-VII 
https://krkut.com.ua/r

eg/reg-akt
- - Так - -

100

Про заборону продажу 

слабоалкогольних напоїв, пива (крім 

безалкогольних) на території 

Краснокутської селищної ради

17.05.2019 №1085- VII Немає сайту - - Так - -

101

Про встановлення ставок місцевих 

податків та зборів на території 

Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022 рік 14.07.2021 №1458- VIIІ
https://krkut.com.ua/r

eg/reg-akt
- - Так - -

102

Про затвердження Правил торгівлі на 

ринках м. Балаклія 
10.03.2004 зі 

змінами від 

01.07.2011

ХІХ сесія  

ХХІV скл. зі 

змінами ХV 

сесія  VІ скл.

- - - Так - -

103

Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої реклами

в місті Балаклія

13.05.2004 № 192 - - - Так - -

104

Про затвердження Правил 

благоустрою, забезпечення чистоти і 

порядку та дотримання тиші в місті 

Балаклія

20.07.2012 


XXXV сесія 

№ 352-VI - - - Так - -

105

Про деякі питання оренди майна 

комунальної власності Балаклійської 

територіальної громади Харківської 

області 

(рішення прийнято не як регуляторний 

акт)

30.03.2021
VІІІ сесія              

     № 241-VІІІ

https://balakleyamer.

gov.ua/2021/04/05/ris

hennia-viii-sesii-

balaklijskoi-miskoi-

rady-viii-sklykannia-

30-bereznia-2021-

roku/

Так на розгляді Так - -

Коломацька селищна ТГ

Краснокутська селищна ТГ

Балаклійська міська ТГ

Ізюмський район

http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
http://kolomak-rada.gov.ua/2021/09/06/regulyatorni-akty/
https://krkut.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A0-%E2%84%961458-1.pdf
https://krkut.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A0-%E2%84%961458-1.pdf
https://krkut.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A0-%E2%84%961458-1.pdf
https://krkut.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A0-%E2%84%961458-1.pdf
https://krkut.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A0-%E2%84%961458-1.pdf
https://krkut.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A0-%E2%84%961458-1.pdf
https://balakleyamer.gov.ua/2021/04/05/rishennia-viii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-30-bereznia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/04/05/rishennia-viii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-30-bereznia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/04/05/rishennia-viii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-30-bereznia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/04/05/rishennia-viii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-30-bereznia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/04/05/rishennia-viii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-30-bereznia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/04/05/rishennia-viii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-30-bereznia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/04/05/rishennia-viii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-30-bereznia-2021-roku/


106

Про встановлення місцевих податків і 

зборів 

на території Балаклійської міської ради 

Харківської області

 17.06.2021
ХІІ сесія      № 

373- VІІІ

https://balakleyamer.

gov.ua/2021/06/24/ris

hennia-xii-sesii-

balaklijskoi-miskoi-

rady-viii-sklykannia-

17-chervnia-2021-

roku/

- - Так - -

107

Про проведення конкурсу 

на визначення підприємства 

(організації)

для здійснення функцій робочого 

органу  


27.10.2021 № 332

https://balakleyamer.

gov.ua/2021/09/21/90

17/ 

- - Так - -

108

Рішення «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд  для 

провадження підприємницької 

діяльності під час проведення ярмарок,  

 державних та місцевих святкових,  

урочистих масових заходів на території 

міста Барвінкове»

27.10.2017 №110/17

https://barvinkove-

miskrada.gov.ua/polo

zhennya-

1567068948/

- - Так - -

109

Рішення «Про затвердження 

Положення про порядок надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг на 

території м.Барвінкове»

21.12.2017 №128/17

https://gromada.org.u

a/gromada/barvinkivs

ka/polozhennya-

1567068948/

- - Так - -

110

Рішення «Про затвердження ставок 

орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності в межах міста 

Барвінкове»

31.10.2014 №919 відсутнє - - Так - -

111

Рішення «Про затвердження ставок 

єдиного податку в місті Барвінкове на 

2021 рік»

03.07.2020 №1421-VІІ

https://gromada.org.u

a/gromada/barvinkivs

ka/rishennya-vid-03-

lypnya-2020-roku-

1421-vii-pro-

zatverdzhennya-

stavok-yedynoho-

podatku-v-misti-

barvinkove-na-2021-

rik-1594041929/

- - Так - -

112

Рішення «Про затвердження ставок 

земельного податку в місті Барвінкове 

на 2021 рік»

03.07.2020 №1422-VІІ 

https://gromada.org.u

a/gromada/barvinkivs

ka/rishennya-vid-03-

lypnya-2020-roku-

1422-vii-pro-

zatverdzhennya-

stavok-zemelnoho-

podatku-v-misti-

barvinkove-na-2021-

rik-1594043409/

- - Так - -

Балаклійська міська ТГ

Барвінківська міська ТГ

https://balakleyamer.gov.ua/2021/06/24/rishennia-xii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-17-chervnia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/06/24/rishennia-xii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-17-chervnia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/06/24/rishennia-xii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-17-chervnia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/06/24/rishennia-xii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-17-chervnia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/06/24/rishennia-xii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-17-chervnia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/06/24/rishennia-xii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-17-chervnia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/06/24/rishennia-xii-sesii-balaklijskoi-miskoi-rady-viii-sklykannia-17-chervnia-2021-roku/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/09/21/9017/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/09/21/9017/
https://balakleyamer.gov.ua/2021/09/21/9017/


113

Рішення «Про встановлення ставок 

податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на 2021 рік»

03.07.2020 року №1423-VІІ

https://gromada.org.u

a/gromada/barvinkivs

ka/rishennya-vid-03-

lypnya-2020-roku-

1423-vii-pro-

vstanovlennya-

stavok-podatku-na-

nerukhome-mayno-

vidminne-vid-

zemelnoyi-dilyanky-

na-2021-rik-

1594044997/

- - Так - -

114

Рішення «Про встановлення 

транспортного податку в місті 

Барвінкове на 2021 рік»

03.07.2020 № 1424-VІІ

https://gromada.org.u

a/gromada/barvinkivs

ka/rishennya-vid-03-

lypnya-2020-roku-

1424-vii-pro-

vstanovlennya-

transportnoho-

podatku-v-misti-

barvinkove-na-2021-

rik-1594045368/

- - Так - -

115

Рішення «Про встановлення та 

затвердження місцевих податків та 

зборів на території Богодарівської 

сільської ради на 2021 рік»

30.06.2020 №544-VІІ відсутнє - - Так - -

116

Рішення «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на 2021 рік по 

Великокомишуваській сільській раді 

Барвінківського району Харківської 

області»

07.07.2020 №489-VІІ відсутнє - - Так - -

117

Рішення «Про встановлення та 

затвердження місцевих податків і 

зборів на території Гаврилівської 

сільської ради на 2021 рік»

26.06.2020 №464-VІІ відсутнє - - Так - -

118
Рішення «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на 2021 рік»
18.06.2020 №448-VІІ відсутнє - - Так - -

119

Рішення «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на 2021 рік по 

Грушуваській сільській раді 

Барвінківського району Харківської 

області»

30.06.2020 №344 відсутнє - - Так - -

120
Рішення «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на 2021 рік»
06.07.2020 №461-VІІ відсутнє - Так - -

121
Рішення «Про встановлення місцевих 

податків та зборів на 2021 рік»
16.06.2020 № 470-VІІ відсутнє - - Так - -

122

 «Про місцеві податки на території 

Іванівської Другої сільської ради на 

2021 рік»

04.06.2020 №1405 відсутнє - - Так - -

Барвінківська міська ТГ



123

Рішення «Про внесення змін до 

рішення ІХ сесії VІІ скликання від 27 

січня 2017 року № 159-VІІ»

19.06.2020 №553-VІІ відсутнє - - Так - -

124
Рішення «Про встановлення місцевих 

податків та зборів на 2021 рік»
23.06.2020 № 359-VІІ відсутнє - - Так - -

125

Рішення «Про внесення змін до 

рішення Новомиколаївської сільської 

ради № 315-VІІ від 27.06.2019 року 

«Про встановлення та затвердження 

місцевих податків та зборів на 

території Новомиколаївської сільської 

ради на 2020 рік»

25.06.2020 № 435-VІІ відсутнє - - Так - -

126
Рішення «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на 2021 рік»
30.06.2020 № 330-VІІ відсутнє - - Так - -

127

Рішення «Про встановлення ставок 

єдиного податку на території 

Барвінківської міської територіальної 

громади Ізюмського району 

Харківської області»

14.07.2021 року №698-VIII

https://gromada.org.u

a/gromada/barvinkivs

ka/xv-sesiya-

barvinkivskoi-miskoi-

radi-viii-sklikannya-

16-56-16-15-07-

2021/

- - Так - -

128

Рішення «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку на 

території Барвінківської міської 

територіальної громади Ізюмського 

району Харківської області»

14.07.2021 №699-VIII

https://gromada.org.u

a/gromada/barvinkivs

ka/xv-sesiya-

barvinkivskoi-miskoi-

radi-viii-sklikannya-

16-56-16-15-07-

2021/

- - Так - -

129

Рішення «Про встановлення ставок 

податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, на території 

Барвінківської міської територіальної 

громади Ізюмського району 

Харківської області»

14.07.2021 №700-VIII

https://gromada.org.u

a/gromada/barvinkivs

ka/xv-sesiya-

barvinkivskoi-miskoi-

radi-viii-sklikannya-

16-56-16-15-07-

2021/

- - Так - -

130
Рішення IX сесії VІІІ скликання «Про

службове житло»
27.04.2021 29

https://borova-

gromada.gov.ua/re

gulyatorna-politika

- - Так - -

131

Рішення IX сесії VІІІ скликання «Про

оренду комунального майна Борівської

селищної ради»

27.04.2021 30

https://borova-

gromada.gov.ua/re

gulyatorna-politika

- - Так - -

132

Рішення IX сесії VІІІ скликання «Про

затвердження тарифів на платні

медичні послуги, що надаються

комунальним некомерційним

підприємством «Борівська центральна 

27.04.2021 39

https://borova-

gromada.gov.ua/re

gulyatorna-politika

- - Так - -

Барвінківська міська ТГ

Борівська селищна ТГ

https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika


133

Рішення XІ сесії VІІІ скликання «Про

затвердження Положення про порядок

приватизації (відчуження)

комунального майна Борівської

селищної територіальної громади»

04.06.2021 4

https://borova-

gromada.gov.ua/re

gulyatorna-politika

- - Так - -

134

Рішення XІ сесії VІІІ скликання «Про

затвердження Правил благоустрою

територій населених пунктів Борівської

селищної ради»

04.06.2021 5

https://borova-

gromada.gov.ua/re

gulyatorna-politika

- - Так - -

135

Рішення XІІ сесії VІІІ скликання «Про

встановлення місцевих податків та

зборів та податкових пільг зі сплати

місцевих податків і зборів на території

Борівської селищної територіальної

громади»

24.06.2021 14

https://borova-

gromada.gov.ua/re

gulyatorna-politika

- - Так - -

136

Рішення XVІІI сесії VІІІ скликання

«Про встановлення тарифів на теплову

енергію/комунальну послугу з

постачання теплової енергії по

категоріям споживачів (населення,

бюджетні установи та інші споживачі)

з урахуванням розподілу витрат за

окремими видами ліцензійної

діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової

енергії та іншими видами

господарської діяльності по

Борівському комунальному

підприємству теплових мереж»

05.11.2021 4

https://borova-

gromada.gov.ua/re

gulyatorna-politika

- - Так - -

137

Рішення XVІІI сесії VІІІ скликання 

«Про затвердження тарифу – вартості 1-

ї нормо-години на роботи та послуги з 

інвентаризації нерухомого майна та 

інші роботи, що виконуються 

комунальним підприємствомг 

«Борівське бюро технічної 

інвентаризації» Борівської селищної 

ради»

05.11.2021 7

https://borova-

gromada.gov.ua/regul

yatorna-politika

- - Так - -

138 Правила благоустрою території 16.04.2021

№492 -VІІІ від 

02 червня 

2021р

https://donetska-

gromada.gov.ua/rishe

nnya-

%E2%84%96492-

viii-16-01-58-10-06-

2021/

- - Так - -

139

Про встановлення ставки єдиного 

податку на території Донецької 

селищної ради  на 2022 рік

16.04.2021

№ 487-VІІІ від 

02 червня 

2021р

https://donetska-

gromada.gov.ua/rishe

nnya-z-

%E2%84%96-

487viii-do-491viii-

16-21-25-10-06-

2021/

- - Так - -

Донецька селищна ТГ

Борівська селищна ТГ

https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://borova-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96492-viii-16-01-58-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96492-viii-16-01-58-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96492-viii-16-01-58-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96492-viii-16-01-58-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96492-viii-16-01-58-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96492-viii-16-01-58-10-06-2021/
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/


140

Про встановлення ставки земельного 

податку на території Донецької 

селищної  ради на 2022 рік 

16.04.2021

№ 488-VІІІ від 

02 червня 

2021р

https://donetska-

gromada.gov.ua/rishe

nnya-z-

%E2%84%96-

487viii-do-491viii-

16-21-25-10-06-

2021/

- - Так - -

141

Про встановлення ставки податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території 

Донецької селищної ради на 2022 рік 

16.04.2021

№ 489-VІІІ від 

02 червня 

2021р

https://donetska-

gromada.gov.ua/rishe

nnya-z-

%E2%84%96-

487viii-do-491viii-

16-21-25-10-06-

2021/

- - Так - -

142

Про встановлення ставки туристичного 

податку на території Донецької 

селищної ради на 2022 рік

16.04.2021

№ 490-VІІІ від 

02 червня 

2021р

https://donetska-

gromada.gov.ua/rishe

nnya-z-

%E2%84%96-

487viii-do-491viii-

16-21-25-10-06-

2021/

- - Так - -

143

Положення про передачу в оренду 

майна, що знаходиться у комунальній 

власності Донецької селищної 

територіальної громади

28.04.2021

№ 493-VIII від 

02 червня 

2021 року

https://donetska-

gromada.gov.ua/rishe

nnya-%E2%84%96-

493viii-16-26-26-10-

06-2021/

- - Так - -

144

Про затвердження Порядку визначення 

обсягів пайової участі власників 

тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення, літніх 

торговельних майданчиків в утриманні 

об’єктів благоустрою на території 

Донецької селищної ради

23.09.2021р.

№ 935 -VІІІ 

від 09 

листопада 

2021 року

https://donetska-

gromada.gov.ua/rishe

nnya-%E2%84%96-

935-viii-15-54-14-10-

11-2021/

- - Так - -

145
Про затвердження ―Правил утримання 

домашніх тварин в м.Ізюм
 25.12.2008 року   №2775

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

146

Про заборону продажу 

слабоалкогольних напоїв, пива та 

напоїв на його основі громадянам, які 

не досягли 18 років

29.01.2010 року    № 3549

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

147

Про затвердження Правил торгівлі на 

ринках м.Ізюм (зі змінами від 

02.12.2011 року № 0829)

26.03.2010 року 

(зміни 

02.12.2011року)

 №0829 (зміни 

№0829)

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

Донецька селищна ТГ

Ізюмська міська рада

https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://rada.info/upload/users_files/04397112/ed64fe66d0eb4db9fb257ae8a7251698.doc
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-z-%E2%84%96-487viii-do-491viii-16-21-25-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96-493viii-16-26-26-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96-493viii-16-26-26-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96-493viii-16-26-26-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96-493viii-16-26-26-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96-493viii-16-26-26-10-06-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96-935-viii-15-54-14-10-11-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96-935-viii-15-54-14-10-11-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96-935-viii-15-54-14-10-11-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96-935-viii-15-54-14-10-11-2021/
https://donetska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%96-935-viii-15-54-14-10-11-2021/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/


148

Про затвердження Положень про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності в сфері оцінки земель та про 

порядок продажу у власність 

земельних ділянок під майном в 

м.Ізюм (зі змінами 2016 року та 2017 

року)

30.03.2012 року 

(зі змінами від 

27.12.2016 р. та 

27.10.2017 р)

 №1123 

(Зміни №0629 

та №1296)

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2016/

11/0629-Pro-

vnesennya-zmin-ta-

dopovnen-do-

rishennya-.pdf                        

            http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2017/

11/1296.pdf                                                

- - Так - -

149

«Про затвердження «ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок розміщення,  

встановлення технічних елементів 

телекомунікаційних мереж  (Інтернету, 

кабельного телебачення), 

супутникових антен та охоронних 

засобів на будівлях, спорудах»

30.11.2012 року  №  1486

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

150

Про затвердження Порядку та 

нормативів 

відрахування комунальними 

підприємствами 

до загального фонду міського бюджету 

частини чистого прибутку (доходу)

27.06.2013  №1893

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

151

Про затвердження Переліку житлово-

комунальних послуг, право на 

здійснення яких виборюється на 

конкурсних засадах по м.Ізюм (зі 

змами від 30.06.2016 року, 28.09.2016 

р.,) 

30.08.2013  

(зміни від 

30.06.2016 та 

28.09.2016 

року)

 №2029 (зміни 

№0386, № 

0570)

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

152

Про визначення мінімального розміру  

місячної орендної плати за один 

квадратний 

метр загальної площі нерухомого 

майна по м.Ізюм

31.05.2013  №1853

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

153

Про затвердження Методики 

розрахунку кількості теплоти, спожитої 

на опалення місць загального 

користування багатоквартирних 

будинків, та визначення плати за їх 

опалення в місті Ізюм

29.11.2013  №2378

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - - -

потребує 

скасування в 

зв―язку зі 

зміною в 

діючому 

законодавсті

Ізюмська міська рада

http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/0629-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-rishennya-.pdf
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/


154

Про затвердження Положення про 

надання дозволу на експлуатацію 

об'єктів поводження 

з небезпечними відходами та 

отримання 

довідки про відсутність об'єктів 

поводження 

з небезпечними відходами на території 

м.Ізюм

27.12.2013 року  №2219

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

155

Про затвердження Положення про 

пайову участь замовників у розвитку 

інфраструктури м. Ізюм

12.03.2014  №2357

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так -

потребує 

скасування в 

зв―язку зі 

зміною в 

діючому 

законодавсті

156

Про створення цільового фонду міста 

Ізюм 

в новій редакції

12.03.2014  №2358

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

157

Про затвердження Положення про 

порядок поховання та похоронну  

справу на території міста Ізюм

30.04.2014  №2454

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

158

Про затвердження Порядку демонтажу 

тимчасових споруд для 

провадження підприємницької 

діяльності на території міста Ізюм 

30.06.2016 №0393

http://city-

izyum.gov.ua/priynya

ti-rishennya-miskoi-

rady/                                                  

                        

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

159

Про затвердження Порядку визначення 

та відшкодування територіальній 

громаді міста Ізюм в особі Ізюмської 

міської ради збитків, заподіяних 

внаслідок порушення вимог 

земельного законодавства

29.09.2016  №0578

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2016/

07/Priynyati-

rishennya-23-sesii-

Izyumskoi-miskoi-

radi-7-sklikannya-

vid-28-veresnya-

2016-roku.pdf

- - Так - -

160

Про затвердження «Порядку 

відшкодування 

частини суми кредиту ОСББ на заходи 

з 

підвищення енергоефективності в місті 

Ізюм»

26.08.2016  №0514

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

Ізюмська міська рада

http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
http://city-izyum.gov.ua/regulyatorna-politika_priynyati-regul-2/
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161

Про затвердження Порядку укладення, 

поновлення, продовження, припинення 

та розірвання договорів оренди землі 

комунальної власності в межах 

території Ізюмської міської ради 

26.06.2017  №1116

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2017/

07/1116.pdf                                             

                              

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

162

Про затвердження Порядку виявлення, 

взяття на облік, збереження та 

використання безхазяйного майна, 

визначення спадщини відумерлою та 

прийняття такого майна у комунальну 

власність територіальної громади міста 

Ізюм 

26.02.2018  №1475

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/

03/1475.pdf                        

         http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

163

Про затвердження Положення про 

порядок надання службових жилих 

приміщень і користування ними, 

виключення приміщень з числа 

службових 

26.02.2018  №1476

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/

03/1476.pdf               

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

164

Про затвердження Правил приймання 

стічних воду міську каналізаційну 

мережу м. Ізюм в новій редакції

26.05.2018  №1626

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/

06/1626.pdf                               

                http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

165

Про затвердження Порядку 

погодження режиму роботи об’єктів 

торгівлі, ресторанного господарства та 

сфери послуг на території м.Ізюм

26.06.2018  №1660

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/

07/1660.pdf            

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/                                      

- - Так - -

Ізюмська міська рада
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166

Про затвердження ―Правил  

благоустрою території міста Ізюм‖ в 

новій редакції(зі змінами від 

26.07.2018 року №1697)

27.07.2017  №1146

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2017/

08/1146-.pdf    

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2017/

08/1146-Dodatok-

9.pdf   http://city-

izyum.gov.ua/priynya

ti-rishennya-69-sesii-

izyumskoi-mis/

- - Так - -

167

Про затвердження Положення про 

порядок 

списання майна, яке належить до 

комунальної 

власності територіальної громади м. 

Ізюм 

26.09.2019  №2420

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/

10/2420.pdf                   

    http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

168

Про затвердження Положення про 

порядок 

продажу земельних ділянок 

комунальної власності 

та права на їх оренду на земельних 

аукціонах 

на території Ізюмської міської ради 

26.09.2019  №2439

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/

10/2439.pdf          

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

169
Про встановлення місцевих податків і  

зборів 
30.06.2021 року    № 0351

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/

07/0351.pdf                    

     http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

170

Про встановлення ставок та пільг

із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

30.06.2021  №0352

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/

07/0351.pdf                    

     http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

Ізюмська міська рада
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171

Про порядок передачі в оренду 

комунального майна Ізюмської 

міської територіальної громади

30.06.2021  №0353

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/

07/0353.pdf           

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

172

Про встановлення ставок та пільг

із сплати земельного податку на 2022 

рік

30.06.2021  №0378

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/

07/0378.pdf   

http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

173

Про затвердження  Порядку надання 

орендарю згоди орендодавця на 

здійснення невід'ємних поліпшень 

орендованого комунального майна 

Ізюмської міської територіальної 

громади

22.09.2021  № 0460

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/

09/0460.pdf                  

   http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

174

Про затвердження ―Правил 

розміщення зовнішньої реклами на 

території населення пунктів Ізюмської 

міської територіальної громади

22.09.2021  №0464

http://city-

izyum.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/

09/0464.pdf                               

                http://city-

izyum.gov.ua/regulya

torna-

politika_priynyati-

regul-2/

- - Так - -

175 Куньєвська сільська ТГ відсутні - - - - - - - -

176 Оскільська сільська ТГ відсутні - - - - - - - -

177

Розпорядження―Про визначення на 

конкурсних засадах підприємства 

(організації) для здійснення функцій 

робочого органу‖

20.08.2014 № 301

http://krasnogradrda.

gov.ua/normativno-

pravova-diyalnist/

_ _ Так _ _

178

Наказ  ―Про затвердження Порядку 

доступу до приміщень Архівного 

відділу Красноградської районної 

державної адміністрації‖

25.02.2015 № 1

http://krasnogradrda.

gov.ua/normativno-

pravova-diyalnist/

_ _ Так _ _

179

Розпорядження  ―Про затвердження 

Положення про комісію по розгляду 

заяв з питань призначення житлових 

субсидій та державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сімям 

11.06.2018 №176

http://krasnogradrda.

gov.ua/normativno-

pravova-diyalnist/

_ _ Так _ _

Красноградський район

Ізюмська міська рада
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180

Наказ  ―Про затвердження Інструкції з 

підготовки  бюджетних запитів 

головними розпорядниками коштів 

районного бюджету Красноградського 

району Харківської області"

30.09.2019 № 10

http://krasnogradrda.

gov.ua/normativno-

pravova-diyalnist/

_ _ Так _ _

181

Розпорядження  ―Про затвердження 

переліку органів управління 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту ланки територіальної 

підсистеми цивільного захисту 

Красноградського району Харківської 

області"

19.05.2020 № 129

http://krasnogradrda.

gov.ua/normativno-

pravova-diyalnist/

_ _ Так _ _

182
Рішення "Положення про громадські 

слухання в місті Краснограді"
 06.10.2016  №563

http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

183

Рішення "Про затвердження 

Положення про звання Почесний 

громадянин міста Краснограда"

16.06.2016 № 396
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

184

Рішення "Про затвердження Порядку 

визначення та відшкодування 

Красноградській міській раді збитків, 

заподіяних внаслідок невикористання 

земельних ділянок, самовільного 

зайняття земельних ділянок та 

використання земельних ділянок з 

порушенням земельного законодавства"

 05.12.2016 № 672
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _

185

Рішення "Про затвердження 

Положення про порядок приватизації 

обєктів комунальної власності 

територіальної громади міста 

Краснограда, селищ Дослідне, Куми"

05.12.2016 №673
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ _ _

Так рішенням 

сесії 

27.10.2021

186

Рішення "Про упорядкування 

роздрібної торгівлі пивом, 

алкогольними напоями та 

слабоалкогольними напоями, 

тютюновими виробами на території 

міста Краснограда"

23.03.2017 № 674
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

187

Рішення "Про затвердження 

Положення про місцеві ініціативи в 

місті Краснограді"

23.03.2017 № 886
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

188

Рішення "Про затвердження 

Положення щодо визначення розміру 

орендної плати при укладення 

договорів оренди землі в місті 

Краснограді"

05.10.2017 №1203
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

189

Рішення "Про внесення змін до 

Положення про порядок надання 

ритуальних послуг на території міста 

Краснограда"

21.08.2018 №1787
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

Красноградська міська рада 
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190

Рішення "Про внесення змін до 

Положення про громадські слухання в 

місті Краснограді"

24.04.2018 № 1588
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

191

Рішення "Про завтердження порядку 

розміщення зовнішньої реклами на 

території Красноградської міської ради"

30.01.2018 №1430
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

192

Рішення "Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

населених пунктів Красноградської 

територіальної громади"

22.06.2021 №3118
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

193

Рішення "Про завтердження 

Положення про виносну та виїздну 

торгівлю в місті Краснограді"

28.01.2015 №2359
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

194

Рішення "Про затвердження Методики 

розрахунку орендної плати за майно 

комунальної власності 

Красноградської територіальної 

громади

26.08.2021 №1183
http://krasnograd-

rada.gov.ua/t
_ _ Так _ _

195
Красноградська районна 

рада 
відсутні _ _ _ _ _ _ _ _

196

Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на 

території Кегичівської селищної ради

09.07.2021 №1673

https://zachepylivska-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akty/

_ _ Так _ _

197

Рішення ХІІ сесії VIІI скликання  «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на 2022 рік»

 09.07.2021 №1671

https://zachepylivska-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akty/

_ _ Так _ _

198

Рішення ХІІ сесії VIІI скликання  «Про 

встановлення ставок туристичного 

збору на 2022 рік»

 09.07.2021 №1672

https://zachepylivska-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akty/

_ _ Так _ _

199
Рішення ХІІ сесії VІII скликання  «Про 

встановлення ставок єдиного податку»
 09.07.2021 №1670

https://zachepylivska-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akty/

_ _ Так _ _

200

Рішення XVII сесії VIII скликання 

"Про затвердження Правил 

благоустрою території населених 

пунктів Зачепилівської селищної ради"

19.10.2021 року №2328
zachepulivska_rada

@ukr.net
_ _ Так _ _

201

Рішення ХХХХІІ сесії VIІI скликання  

«про затвердження Регламенту відділу 

"Центр надання адміністративних 

послуг" виконавчого комітету 

Зачепилівської селищної ради»

 10.09.2020 №3616

https://zachepylivska-

gromada.gov.ua/rishe

nnyaradi/rishennya-

sesiyi-vid-10-

veresnya-2020-roku-

11/

_ _ Так _ _

Красноградська міська рада 

Зачепилівська селищна рада
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http://krasnograd-rada.gov.ua/t
http://krasnograd-rada.gov.ua/t
http://krasnograd-rada.gov.ua/t
http://krasnograd-rada.gov.ua/t
http://krasnograd-rada.gov.ua/t
http://krasnograd-rada.gov.ua/t
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202

Рішення "Про встановлення єдиного 

податку на території Кегичівської 

селищної ради"

 09.07.2021  2193

http://kegichivskaselr

ada.gov.ua/index.php

/regulyatorna-

diyalnist/perelik-

regulyatornikh-aktiv

_ _ Так _ _

203

Рішення "Про встановлення податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території 

Кегичівської селищної ради"

 09.07.2021  2190

http://kegichivskaselr

ada.gov.ua/index.php

/regulyatorna-

diyalnist/perelik-

regulyatornikh-aktiv

_ _ Так _ _

204

Про встановлення ставок та пільг іх 

сплати земельного податку на території 

Кегичівської селищної ради

 09.07.2021  2189

http://kegichivskaselr

ada.gov.ua/index.php

/regulyatorna-

diyalnist/perelik-

regulyatornikh-aktiv

_ _ Так _ _

205

Про забезпечення відносин у сфері 

оренди комунального майна 

Кегичівської селищної ради

30.09.2021 3620

http://kegichivskaselr

ada.gov.ua/index.php

/regulyatorna-

diyalnist/perelik-

regulyatornikh-aktiv

_ _ Так _ _

206

Про затвердження Положення про 

порядок передачі в оренду 

комунального майна Кегичівської 

селищної ради

26.02.2021 269

http://kegichivskaselr

ada.gov.ua/index.php

/regulyatorna-

diyalnist/perelik-

regulyatornikh-aktiv

Так Так Так _ _

207

Рішення "Про встановлення 

туристичного збору на території 

Кегичівської селищної ради"

 09.07.2021  2192

http://kegichivskaselr

ada.gov.ua/index.php

/regulyatorna-

diyalnist/perelik-

regulyatornikh-aktiv

_ _ Так _ _

208

Про встановлення ставок єдиного 

податку для суб’єктів підприємницької 

діяльності, які здійснюють 

господарську діяльність на території 

Наталинської сільської ради на 2021 рік

15.04.2021 № 1627-VIII
https://natalynska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

209

Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на 2021 

рік

15.04.2021 № 1628-VIII
https://natalynska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

210

Про встановлення ставок та  пільг із 

сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території 

Наталинської сільської ради на 2021 рік

15.04.2021 № 1629-VIII
https://natalynska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

Кегичівська селищна ТГ

Наталинська  сільська ТГ

http://kegichivskaselrada.gov.ua/index.php/regulyatorna-diyalnist/perelik-regulyatornikh-aktiv
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211

Про встановлення розміру ставок 

туристичного збору на території 

Наталинської сільської ради на 2021 рік

15.04.2021 № 1630-VIII
https://natalynska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

212

«Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на  

території Сахновщинської селищної 

ради»

25.06.2021 636-VIIІ
http://sahnovschina.gr

omada.org.ua/
_ - Так - -

213

«Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на території 

Сахновщинської селищної ради»

25.06.2021 635-VIIІ
http://sahnovschina.gr

omada.org.ua/
_ - Так - -

214

«Про встановлення ставок єдиного 

податку на території Сахновщинської 

селищної ради»

25.06.2021 637-VIIІ
http://sahnovschina.gr

omada.org.ua/
_ - Так - -

215

«Про затверджен-ня Правил торгівлі на 

ринках, які знаходяться на території 

Сахновщинської територіаль-ної 

громади»

28.01.2022 1810-VIIІ
http://sahnovschina.gr

omada.org.ua/
- - Так - -

216

«Про встановлення розмірів орендної 

плати за земельні ділянки на території 

Сахновщинької селищної ради»

28.01.2022 1821-VIIІ
http://sahnovschina.gr

omada.org.ua/
- - Так - -

217

«Правила благоустрою території 

населених пунктів Сахновщинської 

селищної ради»

28.01.2022 1818-VIIІ
http://sahnovschina.gr

omada.org.ua/
- - Так - -

218

Рішення "Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати земельного податку на 

території Старовірівської сільської 

ради"

30.06.2020 №1683
https://starovirivska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

219

Рішення"Про встановлення орендної 

плати за землю на території 

Старовірівської сільської ради"

30.06.2020 №1684
https://starovirivska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

220

Рішення "Про встановлення 

транспортного податку на території 

Старовірівської сільської ради"

30.06.2020 №1686
https://starovirivska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

221

Рішення "Про встановлення єдиного 

податку на території Старовірівської 

сільської ради"

30.06.2020 №1685
https://starovirivska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

222

Рішення "Про встановлення 

туристичного збору на території 

Старовірівської сільської ради та 

затвердження Положення про його 

обчислення і порядок сплати"

30.06.2020 №1687
https://starovirivska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

223

Рішення "Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, 

на території Старовірівської сільської 

ради"

30.06.2020 №1688
https://starovirivska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

224
Рішення "Про встановлення місцевих 

податків та зборів"
09.07.2021 №1509

https://starovirivska-

gromada.gov.ua/
_ _ Так _ _

Наталинська  сільська ТГ

Старовірівська сільська ТГ

Сахновщинська ТГ
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225 Куп’янська РДА відсутні

226 Куп’янська районна рада відсутні

227

Рішення VІІІ сесії Куп’янської міської 

ради VІІІ скликання від 18.06.2021 

року № 246-VІІІ "Про встановлення 

місцевих податків і зборів" (вступає в 

дію з 01.01.2022 року)

18.06.2021 № 246-VІІІ

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/p

age/24094

_ _ Так _ _

228

Рішення виконавчого комітету 

Куп’янської міської ради від 

17.12.2019 року №492 "Про 

встановлення граничних розмірів 

плати за послуги, що надаються КП 

«Куп'янський міський ринок»"

17.12.2019 №492

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/15108

_ _ Так _ _

229

Рішення LXV сесії КМР VII скликання 

від 22.11.2019 року №1389-VII "Про 

затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності під час 

проведення ярмарок, державних та 

місцевих святкових, урочистих 

масових заходів на території м. 

Куп'янськ

22.11.2019 №1389-VII

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/14238

_ _ Так _ _

230

Рішення виконавчого комітету 

Куп’янської міської ради від 

17.09.2019 року №368 "Про 

встановлення тарифів на платні 

медичні послуги, які надаються 

КОМУНАЛЬНИМ 

НЕКОМЕРЦІЙНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «КУП’ЯНСЬКЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ» КУП’ЯНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ"

17.09.2019 №368

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/14770

_ _ Так _ _

231

Рішення LХІ сесії Куп’янської міської 

ради від 26 липня 2019 року №1246 

"Про затвердження Порядку подання 

та розгляду заяв про включення 

об’єктів права комунальної власності 

територіальної громади міста 

Куп’янська до переліку об’єктів малої 

приватизації, що підлягають 

приватизації"

26.07.2019 №1246

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/14428

_ _ Так _ _

232

Рішення виконавчого комітету КМР 

від 17.04.2019 року № 131 "Про 

встановлення вартості 1-ї норми часу 

на роботи та послуги, що виконуються 

Комунальним підприємством 

Куп'янське бюро технічної 

інвентаризації"

17.04.2019 № 131

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/12433

_ _ Так _ _

Куп'янський район

Куп’янська міська ТГ

http://kupyansk-rada.gov.ua/info/page/24094
http://kupyansk-rada.gov.ua/info/page/24094
http://kupyansk-rada.gov.ua/info/page/24094


233

Рішення LVIII сесії КМР VII скликання 

від 12.04.2019 року № 1178-VII 

"Порядок продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого 

майна, що є власністю покупців цих 

ділянок"

12.04.2019 № 1178-VII

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/11909

_ _ Так _ _

234

Рішення LVII сесії VII скликання КМР 

від 12.03.2019 року №1148-VII "Про 

затвердження Порядку визначення та 

відшкодування територіальній громаді 

міста Куп'янськ збитків, заподіяних 

внаслідок порушення вимог 

земельного законодавства"

12.03.2019 №1148-VII

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/11317

_ _ Так _ _

235

Рішенння XXVIII сесії VII скликання 

КМР від 26.05.2017 року №535-VII 

"Про затвердження Порядку 

розміщення та демонтажу тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності у м. 

Куп'янськ"

26.05.2017 №535-VII

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/6716

_ _ Так _ _

236

Рішення XVI сесії КМР VII скликання 

від 28.10.2016р. №336-VII "Про 

затвердження положення про 

організацію мережі таксомоторних 

стоянок та порядок користування 

стоянками таксі у місті Куп’янську"

28.10.2016р №336-VII

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/2824

_ _ Так _ _

237

Рішення XVI сесії КМР від 16.12.2011 

№534-VI "Про визначення податкових 

агентів щодо справляння туристичного 

збору на території м. Куп’янська"

16.12.2011 №534-VI

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/1059

_ _ Так _ _

238

Рішення VIII сесії КМР від 06.05.2011 

№323-VI "Про затвердження Правил 

благоустрою території міста 

Куп’янська"

06.05.2011 №323-VI

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/p

age/1146

Так Так Так _ _

239

Рішення VIII сесії КМР від 06.05.2011 

№312-VI "Про впорядкування плати за 

користування земельними ділянками 

до укладення договорів оренди"

06.05.2011 №312-VI

http://kupyansk-

rada.gov.ua/info/page

/1159

_ _ Так _ _

240

Рішення VIII сесії КМР від 17.07.2020 

№1673-37 "Про внесення змін до 

рішення VIII сесії Куп’янської міської 

ради VI скликання від 06.05.2011 № 

323- VI "Про затвердження Правил 

благоустрою території міста 

Куп'янська"

17.07.2020 №1673-37 - _ _ Так _ _

Куп’янська міська ТГ

http://kupyansk-rada.gov.ua/info/page/1146
http://kupyansk-rada.gov.ua/info/page/1146
http://kupyansk-rada.gov.ua/info/page/1146


241

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "КУПЯНСЬКЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 

ОБЄДНАННЯ" КУПЯНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

18.11.2021 №436 - _ _ Так _ _

242

Про встановлення розміру ставок 

єдиного податку на території 

Великобурлуцької селищної ради

22.06.2021 №1355-8 

https://vlb-

gromada.gov.ua/2021

-rik-14-06-14-13-09-

2021/

- - Так - -

243

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на території 

Великобурлуцької селищної ради

22.06.2021 №1357-8 

https://vlb-

gromada.gov.ua/2021

-rik-14-06-14-13-09-

2021/

- - Так - -

244

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 

території Великобурлуцької селищної 

ради

22.06.2021 №1356-8 

https://vlb-

gromada.gov.ua/2021

-rik-14-06-14-13-09-

2021/

- - Так - -

245

Про орендну плату за землю на 

території Великобурлуцької селищної 

ради

22.06.2021 №1358-8  

https://vlb-

gromada.gov.ua/2021

-rik-14-06-14-13-09-

2021/

- - Так - -

246

Рішення сесії Вільхуватської сільської 

ради «Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки »

17.06.2021 № 353 - VIII 

https://vilhuvatska-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-16-40-

02-25-01-2021/

- - Так - -

247

Рішення сесії Вільхуватської сільської 

ради «Про встановлення ставок і пільг 

із сплати земельного податку»

17.06.2021 № 355- VIII 

https://vilhuvatska-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-16-40-

02-25-01-2021/

- - Так - -

248

Рішення сесії Вільхуватської сільської 

ради «Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку»

17.06.2021 № 352 - VIII 

https://vilhuvatska-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-16-40-

02-25-01-2021/

- - Так - -

249

Рішення сесії Вільхуватської сільської 

ради «Про затвердження Методики 

розрахунку і порядку використання 

плати за оренуд майна, що знаходиться 

у комунальній власності Вільхуватської 

сільської ради»

17.06.2021 № 354 - VIII 

https://vilhuvatska-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-16-40-

02-25-01-2021/

- - Так - -

250
Рішення «Про порядок управління 

комунальним майном»
03.06.2021 № 1307-VIII

http://dvor-

selrada.gov.ua/info/p

age/17213

- - Так - -

251
Рішення «Про встановлення місцевих 

податків і зборів»
08.07.2021 № 1789-VIII

http://dvor-

selrada.gov.ua/info

/page/17213

- - Так - -

252

Про впорядкування питання 

встановлення розміру ставок 

земельного податку

24.12.2020 114

http://kindrashivka-

otg.gov.ua/info/page/

24941

- - Так - -

Дворічанська селищна ТГ

Великобурлуцька селищна 

ТГ

Куп’янська міська ТГ

Кіндрашівська сільська ТГ

http://dvor-selrada.gov.ua/info/page/17213
http://dvor-selrada.gov.ua/info/page/17213
http://dvor-selrada.gov.ua/info/page/17213


253

Про впорядкування питання 

встановлення розміру ставок на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки

24.12.2020 115

http://kindrashivka-

otg.gov.ua/info/page/

24941

- - Так - -

254

Про затвердження умов оренди 

нерухомого майна комунальної 

власності та іншого майна

24.12.2020 113

http://kindrashivka-

otg.gov.ua/info/page/

24941

Так
3944 від 

21.05.21
Так - -

255
Про встановлення місцевих податків і 

зборів
08.07.2021 662

Розділ 

«Регуляторна 

діяльність» 

http://kurilivka-

otg.gov.ua/info/page/

23449

- - Так - -

256

«Про врегулювання питань справляння 

податків на території Кругляківської 

сільської ради відповідно до норм 

Податкового кодексу України»

20.01.2015 02-VI - - Так - -

257

«Про внесення змін до рішення №42-

УІ  LУІІІ сесії Кругляківської сільської 

ради УІ скликання «Про встановлення 

ставок єдиного податку для суб’єктів 

малого підприємництва – фізичних 

осіб, що працюють за спрощеної 

системою оподаткування» від 

10.07.2015р.»

27.01.2017 б/н - - Так - -

258
«Про затвердження Положення про 

порядок справляння плати за землю»
18.06.2019 №25-УІІ    - - Так - -

259

«Про затвердження Положення про 

порядок справляння податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки» 

18.06.2019 №26-УІІ    - - Так - -

260

«Про встановлення податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території 

Курилівської сільської ради»

26.06.2015 №1419 - - Так - -

261

«Про встановлення  єдиного податку та 

його фіксованих ставок для першої-

другої груп суб’єктів господарювання 

на території Курилівської сільської 

ради»

26.06.2015 №1422 - - Так - -

262
«Про встановлення плати за землю на 

території Курилівської сільської ради»

XXXXVIII 

сесія VI 

скликання від 

26.06.2015 року 

зі змінами від 

17.09.2015 

року,23.12.2015 

року

- - Так - -

Курилівська сільська ТГ 

Кіндрашівська сільська ТГ

http://kurilivka-otg.gov.ua/info/page/23449
http://kurilivka-otg.gov.ua/info/page/23449
http://kurilivka-otg.gov.ua/info/page/23449
http://kurilivka-otg.gov.ua/info/page/23449
http://kurilivka-otg.gov.ua/info/page/23449
http://kurilivka-otg.gov.ua/info/page/23449


263

Рішення ХХХІХ сесії VІІ скликання 

Глушківської сільської ради ―Про 

внесення змін до рішення LХVІ сесії 

сільської ради VІ скликання від 

14.07.2015 року №578 ―Про 

встановлення плати за землю на 

території Глушківської сільської 

ради‖(зі змінами)

 04.07.2019 №375- VІІ - - Так - -

Курилівська сільська ТГ 



264

Рішення ХХХІХ сесії VІІ скликання 

Глушківської сільської ради ―Про 

внесення змін до рішення LХVІ сесії 

сільської ради VІ скликання від 

14.07.2015 року ―Про встановлення 

податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, на території 

Глушківської сільської ради‖(зі 

змінами) 

04.07.2019 №374-VІІ - - Так - -

265

Рішення  сільської ради ―Про 

врегулювання питань справляння 

податків  на території Глушківської 

сільської ради відповідно до норм 

Податкового кодексу України‖ 

15.02.2016 

31.05.2017

№37- VІІ, 

№156- VІІ
- - Так - -

266

Рішення LХVІ сесії VІ скликання  ―Про 

встановлення єдиного податку та його 

фіксованих ставок для першої-другої 

груп суб'єктів господарювання на 

території Глушківської сільської ради‖ 

14.07.2015 №577-VІ - - Так - -

267

 «Про затвердження Порядку пайової 

участі замовників у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури 

Сеньківської сільської ради 

Куп’янського району Харківської 

області» 

12.07.2013 №32 - - Так - -

268

«Про врегулювання питань справляння 

податків на території Сеньківської  

сільської ради відповідно до норм 

Податкового кодексу України» від 28 

січня 2015 року (зі змінами від 

08.02.2016р.).» від 31.01.2017р.

28 січня 2015 

року (зі 

змінами від 

08.02.2016р.).» 

від 31.01.2017р.

б/н - - Так - -

269

Рішення 17 сесії VІІ скликання 

Сеньківської сільської ради «Про 

внесення змін до рішення 52 сесії VІ 

Скликання  Сеньківської сільської ради 

«Про встановлення  єдиного податку та 

його фіксованих ставок для першої-

другої груп суб’єктів господарювання 

на території Сеньківської сільської 

ради» від 13.07.2015р.»  

31.01.2017 б/н - - Так - -

270

«Про встановлення податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території 

Сеньківської сільської ради» 

13.06.2019 б/н - - Так - -

271

Рішення 37 сесії VІІ скликання 

Сеньківської сільської ради «Про 

встановлення плати за землю на 

території Сеньківської сільської ради.» 

13.06.2019 б/н - - Так - -

Курилівська сільська ТГ 



272

Рішення 33 сесії VІI скликання 

Лісностінківської  сільської ради «Про 

встановлення ставок місцевих податків 

та зборів на території Лісностінківської 

сільскої ради  відповідно до норм 

Податкового кодексу» 

14.06.2019 б/н - - Так - -

273

Рішення 35 сесії VІI скликання 

Лісностінківської  сільської ради «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2020 рік» 

14.06.2019 б/н - - Так - -

274

Рішення 36 сесії VІІ скликання 

Лісностінківської  сільської ради «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати  

податку  на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на 2020 рік»

14.06.2019 б/н - - Так - -

275
Петропавлівська сільська 

ТГ

Рішення №1459 від 05.07.2021 

Петропавлівської сільської ради 

прийняте на XI  сесії VIII скликання 

―Про встановлення місцевих податків і 

зборів‖, набрав чинності 01.01.2022 

05.07.2021 №1459

http://petropavlivka.k

upyansk.info/regnews

/

- - Так - -

276

Рішення LХIV сесії VІІ скликання

 «Про встановлення ставок та пільг із 

сплати місцевих податків і зборів на 

території Шевченківської селищної 

ради Шевченківського району 

Харківської області»

03.07.2020 б/н
http://shevselrada.gov

.ua/info/page/9767
- - Так - -

277

Додаток до рішення ХХХV сесії 

Шевченківської селищної ради VІІ 

скликання 

 «Правила благоустрою 

Шевченківської селищної ради»

22.12.2017 б/н
http://shevselrada.gov

.ua/info/page/8189
- - Так - -

278

Про упорядкування питань щодо 

передачі в оренду майна спільної 

власності територіальних громад сіл та 

селищ Лозівського району.                                  

25.07.2007 б/н - - Так - -

279

Про внесення змін до Положення про 

упорядкування питань щодо передачі в 

оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ 

Лозівського айону, затвердженого 

рішенням районної ради від 25 липня 

2007 року.

24.12.2008 б/н - - Так - -

Курилівська сільська ТГ 

Шевченківська селищна ТГ

Лозівська районна рада

Лозівський район
http://lozrada.kharkov

.ua/category/%D0%B

D%D0%BE%D0%B

2%D0%B8%D0%BD

%D0%B8/%D0%BF

%D0%BE%D1%82

%D0%BE%D1%87

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D1%96%

D1%8F%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%

D1%96%D1%81%D

1%82%D1%8C/%D0

%BF%D1%80%D0%

BE%D0%B5%D0%

BA%D1%82%D0%B

8-

%D1%80%D1%96%

D1%88%D0%B5%D

http://petropavlivka.kupyansk.info/regnews/
http://petropavlivka.kupyansk.info/regnews/
http://petropavlivka.kupyansk.info/regnews/
http://shevselrada.gov.ua/info/page/9767
http://shevselrada.gov.ua/info/page/9767
http://shevselrada.gov.ua/info/page/8189
http://shevselrada.gov.ua/info/page/8189


280

Про внесення змін до Положення про 

упорядкування питань щодо переадчі в 

оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ 

Лозівського району, затвердженого 

рішенням районної ради від 25 липня 

2007 року                      (зі змінами)

14.12.2011 б/н - - Так - -

281

Розпорядження Лозівської РДА "Про 

затвердження положення про 

адміністратора та порядок взаємодії з 

місцевими дозвільними органами, 

суб'єктами господарювання та 

територіальним органом спеціально 

уповноваженого органу з питань 

дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності"

21.02.2007 64 - - - Так -

282

Розпорядження Лозівської РДА "Про 

затвердження порядку взаємодії 

представників місцевих дозвільних 

органів, які здійснюють прийом 

суб'єктів господарювання в одному 

приміщенні"

28.03.2007 162 - - - Так -

283

Розпорядження Лозівської РДА "Про 

затвердження порядку організації 

адміністратором спільного обстеження 

об'єкта, що проводиться місцевими 

дозвільними органами при видачі 

документів дозвільного характеру"

30.07.2007 349 - - - Так -

284

Розпорядження Лозівської РДА 

"Положення про комісію з легалізації 

робочих місць Лозівської районної 

державної адміністрації"

17.08.2009 328 - - - Так -

285

Розпорядження Лозівської РДА 

"Порядок розподілу та використання 

субвенції з Державного бюджету 

місцевому бюджету на здійснення 

компенсаційних виплат 

автоперевізникам за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян 

Лозівського району" 

28.09.2006 345 - - - Потребує перегляду - -

286

Розпорядження Лозівської РДА 

"Порядок часткового відшкодування з 

районного бюджету відсоткових ставок 

за кредитами, залученими суб'єктами 

малого та середнього підприємництва 

для реалізації інвестиційних проектів" 

24.11.2006 438

http://lozova-

rda.kh.gov.ua/doc/reg

_politika

- - Так - -

Лозівська районна 

державна адміністрація

Лозівська районна рада

http://lozrada.kharkov

.ua/category/%D0%B

D%D0%BE%D0%B

2%D0%B8%D0%BD

%D0%B8/%D0%BF

%D0%BE%D1%82

%D0%BE%D1%87

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D1%96%

D1%8F%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%

D1%96%D1%81%D

1%82%D1%8C/%D0

%BF%D1%80%D0%

BE%D0%B5%D0%

BA%D1%82%D0%B

8-

%D1%80%D1%96%

D1%88%D0%B5%D



287

Розпорядження Лозівської РДА "Про 

ціни на роботи (послуги), що 

виконуються архівним відділом 

райдержадміністрації на договірних 

засадах"

14.04.2006 121

http://lozova-

rda.kh.gov.ua/doc/reg

_politika

- - Так - -

288

Розпорядження Лозівської РДА "Про 

визначення на конкурсних засадах 

підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органу" 

17.07.2013 163

http://lozova-

rda.kh.gov.ua/doc/reg

_politika

- - Так - -

289

Розпорядження Лозівської РДА "Про 

внесення змін до Умов конкурсу з 

визначення підприємства (організації), 

що здійснює функції робочого органу"

21.03.2014 61

http://lozova-

rda.kh.gov.ua/doc/

reg_politika/5027/

83992

- - Так - -

290

Розпорядження Лозівської РДА "Про 

затвердження Регламенту Центру 

надання адміністративних послуг при 

Лозівській районній державній 

адміністрації"

28.08.2014 208

http://lozova-

rda.kh.gov.ua/doc/reg

_politika

- - Так - -

291

Рішення Лозівської міської ради 

«Правила благоустрою території 

населених пунктів Лозівської міської 

об’єднаної територіальної громади» 

27.09.2019 1750

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2019/75/1750

.rar

- - Так - -

292

Рішення Лозівської міської ради 

«Правила розміщення зовнішньої 

реклами у м. Лозова» 

24.04.2016 355

https://drive.google.c

om/open?id=0BwsQZ

nfEvagrblpDUXBsM

lNINU0

- - Так - -

293

Рішення Лозівської міської ради «Про 

затвердження Порядку видачі дозволів 

на порушення об’єктів благоустрою 

або відмові в їх видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів у м. Лозова» 

31.08.2020 2175

https://lozovarada.

gov.ua/images/Ris

hennya/LMR/2020/

91/2175.rar

Так Так - Так -

294

Рішення Лозівської міської ради «Про 

затвердження Правил утримання 

домашніх тварин» 

25.04.2014 1165

https://lozovarada.go

v.ua/images/rishen_m

isk_vikonkom/65sesi

ya.zip

- - Так - -

295

Рішення виконавчого комітету 

Лозівської міської  ради Харківської 

області «Про затвердження Положення 

про комісію з легалізації робочих місць 

та її складу» 

28.05.2013 315

https://drive.google.c

om/file/d/1fpKSPpks

GOBYkaMcU1HjMb

XEUrnpaDaY/view?u

sp=sharing

- - Так - -

296

Рішення Лозівської міської ради «Про 

затвердження  Положення про  

порядок  переведення    житлових 

приміщень і житлових  будинків   в 

нежитлові для розміщення  об’єктів 

невиробничої сфери» 

30.03.2017 580

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2017/28/%D1

%80%D1%96%D1%

88%D0%B5%D0%B

D%D0%BD%D1%8

F_-_580.doc

- - Так - -

Лозівська районна 

державна адміністрація

Лозівська міська ТГ

http://lozova-rda.kh.gov.ua/doc/reg_politika/5027/83992
http://lozova-rda.kh.gov.ua/doc/reg_politika/5027/83992
http://lozova-rda.kh.gov.ua/doc/reg_politika/5027/83992
http://lozova-rda.kh.gov.ua/doc/reg_politika/5027/83992
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2020/91/2175.rar
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2020/91/2175.rar
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2020/91/2175.rar
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2020/91/2175.rar


297

Рішення міської ради «Про 

затвердження Положення про порядок 

визначення розмірів орендної плати 

при укладанні договорів оренди землі 

на території Лозівської міської 

об’єднаної територіальної громади» 

19.04.2019 1509

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2019/66/1509

.zip

- - Так - -

298

Рішення міської ради «Про 

затвердження Порядку стягнення 

безпідставно збережених грошових 

коштів за використання земельних 

ділянок без достатньої правової 

підстави та Порядок визначення та 

відшкодування Лозівській міській 

об’єднаній територіальній громаді в 

особі Лозівської міської ради збитків, 

заподіяних внаслідок порушення вимог 

земельного законодавства 

19.04.2019 1510

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2019/66/1510

-

poryadok_styagnenny

a.docx

- - Так - -

299

Рішення міської ради «Про 

затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності та виконавців робіт із 

землеустрою в новій редакції» 

06.12.2019 1842

https://lozovarada.

gov.ua/images/Ris

hennya/LMR/2019/

78/4-

polozhennya_-

1842.doc

Так Так Так - -

300

Рішення від 31.08.2020 № № 2190 

«Про затвердження Положення про 

оренду майна Лозівської міської 

об’єднаної територіальної громади та 

забезпечення відносин у сфері оренди 

комунального майна»

31.08.2020 2190

https://lozovarada.

gov.ua/images/Ris

hennya/LMR/2020/

91/2190.rar

Так Так - - Так

301

Рішення міської ради «Про 

затвердження Правил торгівлі на 

ринках в м. Лозова» 

28.08.2011 334

https://lozovarada.go

v.ua/images/rishen_m

isk_vikonkom/18sesi

ya.zip

- - Так - -

302

Рішення міської ради «Про обмеження 

продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових на території  м. Лозова» 

20.07.2018 947

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2018/50/%D1

%80%D1%96%D1%

88%D0%B5%D0%B

D%D0%BD%D1%8

F_-_947.docx

- - Так - -

303

Рішення міської ради  «Про 

встановлення єдиного податку на 

території Лозівської міської 

територіальної громади» 

17.06.2021 327

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2021/13/327.

docx

- - Так - -

304

Рішення міської ради  «Про 

встановлення земельного податку на 

території Лозівської міської 

територіальної громади» 

17.06.2021 328

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2021/13/328.

docx

- - Так - -

Лозівська міська ТГ

https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2019/78/4-polozhennya_-1842.doc
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2019/78/4-polozhennya_-1842.doc
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2019/78/4-polozhennya_-1842.doc
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2019/78/4-polozhennya_-1842.doc
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2019/78/4-polozhennya_-1842.doc
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2019/78/4-polozhennya_-1842.doc
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2020/91/2190.rar
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2020/91/2190.rar
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2020/91/2190.rar
https://lozovarada.gov.ua/images/Rishennya/LMR/2020/91/2190.rar


305

Рішення міської ради  «Про 

встановлення пільг із сплати 

земельного податку на території 

Лозівської міської територіальної 

громади» 

17.06.2021 329

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2021/13/329.

docx

- - Так - -

306

Рішення міської ради  «Про 

встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, 

на території Лозівської міської 

територіальної громади» 

17.06.2021 330

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2021/13/330.

docx

- - Так - -

307

Рішення міської ради «Про 

встановлення пільг із сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, для об’єктів  

нежитлової нерухомості на території 

Лозівської міської територіальної 

громади» 

17.06.2021 331

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2021/13/331.

docx

- - Так - -

308

Рішення міської ради  «Про 

встановлення транспортного  податку 

на території Лозівської міської 

територіальної громади» 

17.06.2021 332

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2021/13/332.

docx

- - Так - -

309

Рішення міської ради  «Про 

встановлення туристичного збору на 

території Лозівської міської 

територіальної громади» 

17.06.2021 333

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2021/13/333.

docx

- - Так - -

310

Рішення міської ради  «Про 

встановлення збору за місця для 

паркування транспортних засобів на 

території Лозівської міської 

територіальної громади» 

17.06.2021 334

https://lozovarada.go

v.ua/images/Rishenny

a/LMR/2021/13/334.

docx

- - Так - -

311

Рішення IХ сесії VIII скликання 

Біляївської сільської ради  від 08 липня  

 2021 № 380 «Про встановлення 

розміру ставок туристичного збору  на 

території Біляївської сільської ради

08.08.2021 380

https://bil-

gromada.gov.ua/povi

domlennya-pro-

opriljudnennya-15-

25-37-08-06-2021/

- - так - -

312

Рішення ХII сесії VIII скликання 

Біляївської сільської ради  від 23 

вересня  2021 № 557 «Про 

встановлення розміру ставок орендної 

плати за  земельні  ділянки державної 

та комунальної власності  на території 

Біляївської сільської ради

23.09.2021 557

https://bil-

gromada.gov.ua/povi

domlennya-pro-

opriljudnennya-15-

25-37-08-06-2021/

- - так - -

313

Рішення IХ сесії VIII скликання 

Біляївської сільської ради  від 08 липня  

 2021 № 381 «Про встановлення ставок 

та пільг із сплати податку за нерухоме 

майно,відмінне від земельної ділянки 

на території Біляївської сільської ради

08.08.2021 381

https://bil-

gromada.gov.ua/povi

domlennya-pro-

opriljudnennya-15-

25-37-08-06-2021/

- - так - -

Лозівська міська ТГ

Біляївська сільська ТГ



314

Рішення IХ сесії VIII скликання 

Біляївської сільської ради  від 08 липня  

 2021 № 378 «Про встановлення ставок 

та пільг із сплати земельного податку 

на території Біляївської сільської ради

08.08.2021 378

https://bil-

gromada.gov.ua/povi

domlennya-pro-

opriljudnennya-15-

25-37-08-06-2021/

- - так - -

315

Рішення IХ сесії VIII скликання 

Біляївської сільської ради  від 08 липня  

 2021 № 379 «Про встановлення ставок 

єдиного податку для суб’єктів 

підприємницької діяльності ,які 

здійснюють господарську діяльність  

на території Біляївської сільської ради 

08.08.2021 379

https://bil-

gromada.gov.ua/povi

domlennya-pro-

opriljudnennya-15-

25-37-08-06-2021/

- - так - -

316 Близнюківська селищна ТГ відсутні - - - - - - - -

317

Порядок утримання та розташування 

пасік на території Олексіївської 

сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

Первомайського району Харківської 

області

07.02.2020 №561

https://oleksiyivska-

gromada.gov.ua/news

/1636642745/ 

- - Так - -

318

Правила благоустрою території 

населених пунктів Олексіївської 

сільської ради

22.02.2021 №222

https://oleksiyivska-

gromada.gov.ua/news

/1636643269/ 

- - Так - -

319
Про встановлення місцевих податків і 

зборів
18.06.2021 №581

https://oleksiyivska-

gromada.gov.ua/news

/1636642524/ 

- - Так - -

320

Про встановлення ставок орендної 

плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності

18.06.2021 №582

https://oleksiyivska-

gromada.gov.ua/news

/1636643469/ 

- - Так - -

321

Правила розміщення зовнішньої 

реклами на території Олексіївської 

сільської ради

14.09.2021 №1162

https://oleksiyivska-

gromada.gov.ua/news

/1636642054/ 

Так
Пропозиції 

виконані 
Так - -

322

Про затвердження Правил утримання 

тварин у населених пунктах 

Олексіївської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

Первомайського району Харківської 

області

26.06.2020 №735

https://oleksiyivska-

gromada.gov.ua/news

/1636643691/ 

- - Так - -

323
Про затвердження правил торгівлі на 

ринках м.Первомайський
17.06.2004 б/н

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

324

Про затвердження положення про 

порядок списання майна, що є 

комунальною власністю територіальної 

громади м.Первомайський

24.05.2012 428-27/6

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

 Первомайська міська ТГ

Біляївська сільська ТГ

Олексіївська сільська ТГ

https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636642745/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636642745/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636642745/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636643269/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636643269/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636643269/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636642524/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636642524/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636642524/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636643469/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636643469/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636643469/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636642054/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636642054/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636642054/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636643691/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636643691/
https://oleksiyivska-gromada.gov.ua/news/1636643691/
https://drive.google.com/open?id=1H4pb_YVhoWVuUGgtgJZH1M292J_l79UQ
https://drive.google.com/open?id=1H4pb_YVhoWVuUGgtgJZH1M292J_l79UQ


325

Про затвердження Положення про 

оренду майна, що є комунальною 

власністю територіальної громади 

м.Первомайський

28.04.2016 152-11/7

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

326

Про внесення змін до Положення про 

оренду майна, що є комунальною 

власністю територіальної громади 

м.Первомайський

27.10.2016 332-19/7

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

327

Про внесення змін до Положення про 

оренду майна, що є комунальною 

власністю територіальної громади 

м.Первомайський

26.07.2018 915-47/7

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

328

Про затвердження Порядку виявлення, 

взяття на облік, збереження та 

використання безхазяйного майна та 

відумерлої спадщини на території 

міста Первомайський

31.08.2017 601-33/7

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

329
Про затвердження  Правил 

благоустрою в м.Первомайський
02.07.2008 431-33/5

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

330
Про внесення змін до Правил 

благоустрою в м.Первомайський
24.05.2012 425-27/6

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

331

Про внесення змін до рішення № 431-

33/5 від 02.07.2008 р. «Про 

затвердження  Правил благоустрою в 

м.Первомайський»

27.07.2017 582-32/7

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

332

Про визначення послуги з 

вивезення побутових відходів як 

окремої комунальної послуги, право на 

яку виборюється на конкурсних засадах

20.12.2013 849-52/6

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

333

Про порядок найменування 

перейменуванням вулиць та 

встановлення пам’ятних знаків в 

м.Первомайський

13.09.2013 758-46/6

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

334

Про затвердження Тимчасового 

порядку щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту під 

тимчасовими об'єктами для здійснення 

підприємницької діяльності

11.09.2014 1051-61/6

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

335

Про затвердження нормативної 

грошової оцінки земель у межах 

території м.Первомайський 

Харківської обл.

28.04.2016 160-11/7

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

 Первомайська міська ТГ



336

Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд під час 

проведення ярмарків, державних та 

місцевих святкових, урочистих 

масових заходів на території м.  

Первомайський

26.07.2018 934-47/7

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

337

Про заходи щодо впорядкування 

тютюнопаління в громадських місцях в 

м.Первомайський Харківської області

27.12.2016 409-24/7

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

338

Про затвердження Положення про 

порядок визначення розмірів орендної 

плати при укладанні договорів оренди 

землі на території Первомайської 

міської територіальної громади

24.06.2021 287-14/8

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

339

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на території 

Первомайської міської територіальної 

громади

24.06.2021 288-14/8

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

340

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 

території Первомайської міської 

територіальної громади на 2022 рік

24.06.2021 263-14/8

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3878

- - Так - -

341

Про порядок визначення розміру плати 

за розміщення  зовнішньої реклами у 

м.Первомайський

25.10.2006 481

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - -

Рішення  

виконавчого 

 комітету 

від 

28.07.2021 

№198

-

342

Про затвердження складу конкурсної 

комісії з питань часткового 

відшкодування з міського бюджету 

відсоткових ставок за кредитами, 

залученими суб’єктами малого і 

середнього підприємництва для 

реалізації інвестиційних проектів та 

Порядку відшкодування

24.01.2007 5

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - -

Рішення 

виконавчого 

 комітету 

від 

27.10.2021 

№292

-

343

Про затвердження місцевих норм 

утворення твердих побутових відходів 

у м.Первомайський

27.06.2017 124

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - Так - -

344

Про встановлення тарифів на 

ритуальні  послуги, які включені до 

необхідного мінімального  переліку 

окремих видів ритуальних послуг

04.06.2020 120

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - Так - -

345

Про затвердження поточних 

індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води 

та норм споживання питної води у 

м.Первомайський

26.09.2012  205

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - Так - -

 Первомайська міська ТГ

https://drive.google.com/file/d/1vaDhaEpd2j6Sj53UdbIugAe0hZXaQO3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vaDhaEpd2j6Sj53UdbIugAe0hZXaQO3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vaDhaEpd2j6Sj53UdbIugAe0hZXaQO3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vaDhaEpd2j6Sj53UdbIugAe0hZXaQO3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vaDhaEpd2j6Sj53UdbIugAe0hZXaQO3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g5aDSSp-diD10CcgxqaOUhttG0rWwzZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g5aDSSp-diD10CcgxqaOUhttG0rWwzZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g5aDSSp-diD10CcgxqaOUhttG0rWwzZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g5aDSSp-diD10CcgxqaOUhttG0rWwzZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0sLxc1zp1-idnvDMZZJFBWH0ofe1mtv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0sLxc1zp1-idnvDMZZJFBWH0ofe1mtv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0sLxc1zp1-idnvDMZZJFBWH0ofe1mtv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0sLxc1zp1-idnvDMZZJFBWH0ofe1mtv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0sLxc1zp1-idnvDMZZJFBWH0ofe1mtv/view?usp=sharing


346

Про внесення змін до рішення  № 205  

від 26 вересня 2012 року «Про 

затвердження поточних індивідуальних 

технологічних нормативів 

використання питної води та норм 

споживання питної води в 

м.Первомайський

28.01.2015 13

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - Так - -

347

Про внесення доповнення до рішення 

від 28.01.2015 року № 13 «Про 

внесення змін до рішення № 205 від 26 

вересня 2012 року «Про затвердження 

поточних індивідуальних 

технологічних нормативів 

використання питної води та норм 

споживання питної води в 

м.Первомайський

26.04.2017 71

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - Так - -

348

Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу визначення робочого органу 

(підприємства, організації) з 

організації забезпечення і підготовка 

матеріалів для проведення конкурсу на 

перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального 

користування у м.Первомайський

27.05.2009 139

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - Так - -

349
Про затвердження Положення про 

комісію з легалізації робочих місць
29.07.2009 197

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - -

Рішення 

виконавчого 

 комітету 

від 

26.04.2017    

 № 71

-

350

Про затвердження Положення про 

порядок розміщення,встановлення та 

експлуатації технічних елементів 

телекомунікаційних мереж (Інтернету, 

кабельного телебачення),інших 

пристроїв на будівлях та спорудах,що 

перебувають у комунальній власності 

територіальної громади м. 

Первомайський та плати за 

використання вищевказаних об’єктів

27.08.2014 169

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - -

Рішення 

виконавчого 

 комітету 

від 

27.10.2021 

№291

-

351

Про затвердження Положення про 

порядок  реєстрації житлових 

будинків, (частини житлового будинку) 

як гуртожитків

24.05.2017 94

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - -

Рішення 

виконавчого 

 комітету  

від 

28.07.2021 

№212

-

352

Про встановлення вартості однієї 

нормо-години на роботи та послуги, 

що виконуються КП «Первомайське 

бюро технічної інвентаризації»

26.05.2021 151

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - Так -

 Первомайська міська ТГ

https://drive.google.com/open?id=1fFkjw4XvAdRMPvEg_RV_64FPAhhGWw_O
https://drive.google.com/open?id=1fFkjw4XvAdRMPvEg_RV_64FPAhhGWw_O
https://drive.google.com/open?id=1fFkjw4XvAdRMPvEg_RV_64FPAhhGWw_O
https://drive.google.com/open?id=1fFkjw4XvAdRMPvEg_RV_64FPAhhGWw_O
https://drive.google.com/open?id=1fFkjw4XvAdRMPvEg_RV_64FPAhhGWw_O
https://drive.google.com/open?id=1fFkjw4XvAdRMPvEg_RV_64FPAhhGWw_O
https://drive.google.com/open?id=1fFkjw4XvAdRMPvEg_RV_64FPAhhGWw_O
https://drive.google.com/open?id=1fFkjw4XvAdRMPvEg_RV_64FPAhhGWw_O
https://drive.google.com/open?id=1fFkjw4XvAdRMPvEg_RV_64FPAhhGWw_O
https://drive.google.com/open?id=1PdxP_myjM-mu0QGEAZja8ozJw-QrliTG
https://drive.google.com/open?id=1PdxP_myjM-mu0QGEAZja8ozJw-QrliTG
https://drive.google.com/open?id=1PdxP_myjM-mu0QGEAZja8ozJw-QrliTG
https://drive.google.com/open?id=1PdxP_myjM-mu0QGEAZja8ozJw-QrliTG
https://drive.google.com/open?id=1PdxP_myjM-mu0QGEAZja8ozJw-QrliTG
https://drive.google.com/open?id=1PdxP_myjM-mu0QGEAZja8ozJw-QrliTG
https://drive.google.com/open?id=1PdxP_myjM-mu0QGEAZja8ozJw-QrliTG
https://drive.google.com/open?id=1PdxP_myjM-mu0QGEAZja8ozJw-QrliTG


353

Про затвердження розміру внесків за 

встановлення, обслуговування вузлів 

комерційного обліку теплової енергії  

по окремих житлових будинках 

м.Первомайський

28.08.2019 167

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - Так -

354

Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами у населених 

пунктах Первомайської міської 

територіальної громали

28.07.2021 218

https://pervom-

rada.gov.ua/info/page

/3879

- - Так - -

355

Про затвердження Порядку набуття 

права оренди земельних ділянок у м. 

Чугуєві

26.10.2007 № 952-V

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/7808

- - Так - -

356

«Про затвердження нової редакції 

Правил благоустрою, забезпечення 

чистоти та порядку утримання 

території міста Чугуєва» 

 27.07.2012  №1240-VI 

http://archive.softbi.in

fo/rfiles/chuguev-

rada.gov.ua/docs/201

6/706_Pravila_blagou

stroyu__zabezpechen

nya_chistoti_ta_p.pdf

- - Так - -

357

«Про затвердження порядку укладання 

договорів на право забудови земельних 

ділянок в м. Чугуєві (договорів 

суперфіцію)»

27.05.2008  № 1408 – V 

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/10411

- - Так - -

358

«Про затвердження нової редакції 

правил розміщення зовнішньої 

реклами у м. Чугуєві

29.06.2017 № 664- VII

http://chuguev-

rada.gov.ua/rdocs/file

/3025/1/

- - Так - -

359

Про затвердження Положення про 

оренду майна територіальної громади 

м. Чугуєва

 02.10.2018  №1193-VIІ 

http://chuguev-

rada.gov.ua/rdocs/file

/6148/1/

- - Так - -

360

«Про затвердження персонального 

складу конкурсної комісії з відбору 

суб'єктів оціночної діяльності та 

Положення про проведення конкурсу з 

відбору суб'єктів оціночної діяльності»

30.11.2018  № 1299-VII  

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/9750

- - Так - -

361

Про запровадження у 2011 році нової 

базової вартості одного кв. м. земель в 

м. Чугуєві»

 25.02.2011 № 197-VI

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/9751

- - Так - -

362

«Про запровадження у 2012 році нової 

базової вартості одного квадратного 

метру земель в с. Соцзмагання 

Чугуївської міської ради Харківської 

області»

 16.12.2011 № 787- VI

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/9751

- - Так - -

 Первомайська міська ТГ

Чугуївська міська ТГ

Чугуївський район

http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/10411
http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/10411
http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/10411


363

«Про затвердження персонального 

складу конкурсної комісії з відбору 

оцінювачів-експертів для проведення 

експертної грошової оцінки земель 

Чугуївської міської ради та Положення 

про проведення конкурсу з відбору 

оцінювачів-експертів для проведення 

експертної грошової оцінки земель 

Чугуївської міської ради»

 30.03.2012  №1005-VI

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/6434

- - Так - -

364

«Про затвердження Методики 

розрахунку орендної плати за майно, 

що знаходиться в комунальній 

власності територіальної громади м. 

Чугуєва»

  27.07.2012   

Зміни: 

26.01.2018 

№ 1257-V1 

Зміни:  №961-

VIІ 

http://chuguev-

rada.gov.ua/rdocs/mr

ada/2018/d15169176

00/

- - Так - -

365

«Про затвердження тарифів на послуги 

КП «Муніципальне підприємство 

«Мрія»

11.03.2019  №57-VIІ

http://chuguev-

rada.gov.ua/rdocs/vik

onkom/2019/d155225

5200/

- - Так - -

366

«Про затвердження Положення про 

збір за місця паркування транспортних 

засобів»

 28.01.2011  № 105 - VI

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/1982

- - Так - -

367

«Про затвердження Положення про 

туристичний збір на території 

Чугуївської міської ради»

07.03.2019 № 1116 - VII

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/1989

- - Так - -

368

«Про затвердження Положення про 

порядок конкурсного відбору 

підприємств з надання послуг з 

вивезення побутових відходів на 

території м.Чугуєва».

17.05.2013 № 157 - - Так - -

369
Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку 
23.06.2018 №1124-VІІ

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/1967

- - Так - -

370

«Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки »

20.12.2017  

ЗМІНИ:  

№1123-VIІ від 

23.06.2018

20.12.2017  

ЗМІНИ:  

№1123-VIІ 

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/1969

- - Так - -

371

«Про затвердження нової редакції 

«Положення про транспортний 

податок»

14.01.2016 

ЗМІНИ-   

03.03.2017

№ 81  ЗМІНИ:   

  №554

http://chuguev-

rada.gov.ua/info/page

/1972

- - Так - -

372

«Про встановлення вартості 

ритуальних послуг, що надаються 

ритуальною службою комунального 

підприємства «Чугуївський 

комунальний комплекс»

 11.12.2020  № 325 

http://chuguev-

rada.gov.ua/rdocs/vik

onkom/2020/d160763

7600/

- - Так - -

373

«Про затвердження «Положення про 

ставки єдиного податку для суб’єктів 

господарювання» (нова редакція)

 03.03.2017

 № 553 зміни 

№1974 від 

24.07.2020

http://chuguev-

rada.gov.ua/rdocs/mr

ada/2017/d14884920

00/

- - Так - -

Чугуївська міська ТГ

http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/1969
http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/1969
http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/1969


374

«Про надання дозволу Комунальному 

підприємству «Чугуїввода» на 

встановлення пломб-індикаторів 

(антимагнітних стрічок)»

12.05.2017  № 107 

http://chuguev-

rada.gov.ua/rdocs/vik

onkom/2017/d149453

6400/   

- - Так - -

375

Про затвердження нової редакції 

Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності під час 

проведення ярмарків, державних та 

місцевих святкових, урочистих 

масових заходів на території 

Чугуївської міської ради

 30.08.2019 №1625-VIІ

http://chuguev-

rada.gov.ua/rdocs/

mrada/2019/d1567

112400/

Так
пропозиції 

виконані
Так - -

376

«Про затвердження Порядку 

звільнення об’єктів благоустрою на 

території населених пунктів 

Чугуївської міської ради від незаконно 

розміщених тимчасових споруд».

13.09.2019 р.  №264-VIІ

http://chuguev-

rada.gov.ua/rdocs/vik

onkom/2019/d156832

2000/

- - Так - -

377

« Про встановлення тарифів на 

транспортні послуги, які надає ТОВ 

«АТП-16350» на міських автобусних 

маршрутах загального користування»

 29.07.2021  №194 

http://chuguev-

rada.gov.ua/rdocs/vik

onkom/2021/d162750

6000/

- - Так - -

378 Чугуївська РДА відсутні

379 Чугуївська районна рада відсутні

380

Рішення "Про внесення

змін до Положення

про порядок 

визначення розмірів

орендної плати при 

укладанні договорів

оренди землі у місті 

Вовчанську та селі 

Плетенівка, Харківської

області" 09 жовтня 2020 

року № 14.1-VII

09.10.2020р. № 14.1-VII

http://vovchmrada.go

v.ua/ind

ex.php/rehuliatorna-

diialnist/pe

relik-rehuliatornykh-

aktiv

Так - - Так -

381

"Про встановлення 

місцевих податків і зборів

 на території Вовчанської 

міської ради  на 2021 рік"

12.06.2020р. № 5-VII

http://vovchmrada.go

v.ua/index.

php/rehuliatorna-

diialnist/perelik

-rehuliatornykh-

aktiv/6112

-mistsevi-podatki-i-

zbori-na-2021-rik

- - Так - -

Чугуївська міська ТГ

Вовчанська міська ТГ

http://chuguev-rada.gov.ua/rdocs/vikonkom/2017/d1494536400/
http://chuguev-rada.gov.ua/rdocs/vikonkom/2017/d1494536400/
http://chuguev-rada.gov.ua/rdocs/vikonkom/2017/d1494536400/
http://chuguev-rada.gov.ua/rdocs/vikonkom/2017/d1494536400/
http://chuguev-rada.gov.ua/rdocs/mrada/2019/d1567112400/
http://chuguev-rada.gov.ua/rdocs/mrada/2019/d1567112400/
http://chuguev-rada.gov.ua/rdocs/mrada/2019/d1567112400/
http://chuguev-rada.gov.ua/rdocs/mrada/2019/d1567112400/
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv/6112-mistsevi-podatki-i-zbori-na-2021-rik
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv/6112-mistsevi-podatki-i-zbori-na-2021-rik
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv/6112-mistsevi-podatki-i-zbori-na-2021-rik
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv/6112-mistsevi-podatki-i-zbori-na-2021-rik
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv/6112-mistsevi-podatki-i-zbori-na-2021-rik
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv/6112-mistsevi-podatki-i-zbori-na-2021-rik
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv/6112-mistsevi-podatki-i-zbori-na-2021-rik
http://vovchmrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-diialnist/perelik-rehuliatornykh-aktiv/6112-mistsevi-podatki-i-zbori-na-2021-rik


382

Про затвердження Порядку

переведення житлових приміщень

(житлових будинків) у нежитлові та їх

реконструкції під розміщення об'єктів

невиробничої сфери і нежитлових

приміщень (нежитлових будинків) у

житлові в місті Змієві

25.12.2012 №342

http://www.zmiivmist

o.gov.ua/dokumenti/r

egulyatorna-

diyalnist/diyuchi-

regulyatorni-akti-

zmijivskoji-miskoji-

radi-ta-jiji-

vikonavchogo-

komitetu/48-

rishennya-

vikonavchogo-

komitetu-zmijivskoji-

miskoji-radi-vid-11-

bereznya-2016-roku-

16-pro-oblik-

gromadyan-yaki-

vidpovidno-do-

zakonodavstva-

potrebuyut-

polipshennya-

zhitlovikh-umov-

2.html

- - + - -

383

Про затвердження Порядку надання та

зміни адреси об'єктам нерухомості на

території Зміївської міської ради

12.06.2014 №80

http://www.zmiivmist

o.gov.ua/dokumenti/r

egulyatorna-

diyalnist/diyuchi-

regulyatorni-akti-

zmijivskoji-miskoji-

radi-ta-jiji-

vikonavchogo-

komitetu/50-

rishennya-

vikonavchogo-

komitetu-zmijivskoji-

miskoji-radi-vid-11-

bereznya-2016-roku-

16-pro-oblik-

gromadyan-yaki-

vidpovidno-do-

zakonodavstva-

potrebuyut-

polipshennya-

zhitlovikh-umov-

4.html

- - + - -

Зміївська міська ТГ

http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/48-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/50-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-yak
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Про затвердження Правил розміщення

зовнішньої реклами на території

Зміївської міської ради

08.06.2017 №37

http://www.zmiivmist

o.gov.ua/dokumenti/r

egulyatorna-

diyalnist/diyuchi-

regulyatorni-akti-

zmijivskoji-miskoji-

radi-ta-jiji-

vikonavchogo-

komitetu/452-

rishennya-

vikonavchogo-

komitetu-zmijivskoji-

miskoji-radi-vid-11-

bereznya-2016-roku-

16-pro-oblik-

gromadyan-yaki-

vidpovidno-do-

zakonodavstva-

potrebuyut-

polipshennya-

zhitlovikh-umov-

6.html

- - + - -

385

Про внесення змін до Правил

розміщення зовнішньої реклами на

території Зміївської міської ради

затверджених рішенням виконавчого

комітету Зміївської міської ради №37

від 08 червня 2017 року

26.04.2018 №42

http://www.zmiivmist

o.gov.ua/dokumenti/r

egulyatorna-

diyalnist/diyuchi-

regulyatorni-akti-

zmijivskoji-miskoji-

radi-ta-jiji-

vikonavchogo-

komitetu/774-

rishennya-

vykonavchoho-

komitetu-

zmiyivskoyi-miskoyi-

rady-vid-26-kvitnia-

2018-r-42.html

- - + - -

Зміївська міська ТГ

http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/452-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-11-bereznya-2016-roku-16-pro-oblik-gromadyan-ya
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/774-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-26-kvitnia-2018-r-42.html


386

Про порядок розміщення тимчасових

споруд під час проведення ярмарок,

державних та місцевих святкових,

урочистих масових заходів на території

Зміївської міської ради

09.08.2018 №79

http://www.zmiivmist

o.gov.ua/dokumenti/r

egulyatorna-

diyalnist/diyuchi-

regulyatorni-akti-

zmijivskoji-miskoji-

radi-ta-jiji-

vikonavchogo-

komitetu/833-

rishennya-

vykonavchoho-

komitetu-

zmiyivskoyi-miskoyi-

rady-vid-09-serpnia-

2018-roku-79.html

- - + - -

387

Про затвердження норм надання

послуг з вивезення побутових відходів

для комунального підприємства "Зміїв-

сервіс" Зміївської міської ради

Чугуївського району Харківської

області

06.12.2021 №365

http://www.zmiivmist

o.gov.ua/dokumenti/r

egulyatorna-

diyalnist/diyuchi-

regulyatorni-akti-

zmijivskoji-miskoji-

radi-ta-jiji-

vikonavchogo-

komitetu/2842-

rishennya-

vikonavchogo-

komitetu-zmijivskoji-

miskoji-radi-vid-06-

grudnya-2021-roku-

365.html

- - + - -

388

Про затвердження Зміївській міській

раді технічної документації з

нормативної грошової оцінки земель

міста Зміїв Зміївської міської ради

Зміївського району Харківської області

29.05.2020 №29-LIV

http://www.zmiivmist

o.gov.ua/dokumenti/r

egulyatorna-

diyalnist/diyuchi-

regulyatorni-akti-

zmijivskoji-miskoji-

radi-ta-jiji-

vikonavchogo-

komitetu/1558-

pishennya-

zmiyivskoyi-miskoyi-

rady-lii-sesiyi-vii-

sklykannya-vid-29-

travnia-2020-roku-

2020-roku-29-

liv.html

- - + - -

389
Про затвердження Правил

благоустрою м. Зміїв
10.09.2010 б/н - - - + - -

Зміївська міська ТГ

http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/833-rishennya-vykonavchoho-komitetu-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-vid-09-serpnia-2018-roku-79.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/2842-rishennya-vikonavchogo-komitetu-zmijivskoji-miskoji-radi-vid-06-grudnya-2021-roku-365.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/diyuchi-regulyatorni-akti-zmijivskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-komitetu/1558-pishennya-zmiyivskoyi-miskoyi-rady-lii-sesiyi-vii-sklykannya-vid-29-travnia-2020-roku-2020-roku-29-liv.html


390

Про створення інспекції з благоустрою

при виконавчому комітеті Зміївської

міської ради та затвердження

Положення про інспекцію з

благоустрою м. Змієва

08.04.2011 №7 - - - + - -

391

Про затвердження Порядку

погодження режиму роботи

розташованих на території Зміївської

міської ради підприємств, установ та

організацій сфери обслуговування

незалежно від форм власності

08.11.2011 №8 - - - + - -

392

Про затвердження Положення про

порядок проведення конкурсу з

відбору суб'єктів оціночної діяльності

на проведення експертних грошових

оцінок земельних ділянок на території

Зміївської міської ради з метою їх

продажу та створення комісії з відбору

суб'єктів оціночної діяльності

13.12.2011 №13 - - - + - -

393

Про затвердження Положення про

порядок визначення розмірів орендної

плати при укладанні договорів оренди

землі на території Зміївської міської

ради

13.12.2011 №14 - - - + - -

394

Про затвердження Положення про

порядок визначення виконавця послуг

вивезення твердих та рідких побутових

відходів на території Зміївської міської

ради

20.08.2013 №7-XXXVI - - - + - -

395

Про визначення переліку житлово-

комунальних послуг, право на

здійснення яких на території Зміївської

міської ради виборюється на

конкурсних засадах

20.08.2013 №8-XXXVI - - - + - -

396

Про організацію діяльності поховання

померлих на території Зміївської

міської ради

30.01.2014 №12-XLVII - - - + - -

397

Про встановлення місцевих податків і

зборів та визначення розмірів їх ставок

на території Зміївської міської ради

05.07.2021 №743-XI-VIII

http://www.zmiivmist

o.gov.ua/dokumenti/r

ishennya-miskoji-

radi/1572-pishennya-

zmiyivskoyi-miskoyi-

rady-lv-sesiyi-vii-

sklykannya-vid-25-

chervnia-2020-roku-

5-lv.html

- - + - -

Зміївська міська ТГ

http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2305-pishennya-zmijivskoji-miskoji-radi-khi-sesiji-viii-sklikannya-vid-05-lipnya-2021-roku.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2305-pishennya-zmijivskoji-miskoji-radi-khi-sesiji-viii-sklikannya-vid-05-lipnya-2021-roku.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2305-pishennya-zmijivskoji-miskoji-radi-khi-sesiji-viii-sklikannya-vid-05-lipnya-2021-roku.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2305-pishennya-zmijivskoji-miskoji-radi-khi-sesiji-viii-sklikannya-vid-05-lipnya-2021-roku.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2305-pishennya-zmijivskoji-miskoji-radi-khi-sesiji-viii-sklikannya-vid-05-lipnya-2021-roku.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2305-pishennya-zmijivskoji-miskoji-radi-khi-sesiji-viii-sklikannya-vid-05-lipnya-2021-roku.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2305-pishennya-zmijivskoji-miskoji-radi-khi-sesiji-viii-sklikannya-vid-05-lipnya-2021-roku.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2305-pishennya-zmijivskoji-miskoji-radi-khi-sesiji-viii-sklikannya-vid-05-lipnya-2021-roku.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2305-pishennya-zmijivskoji-miskoji-radi-khi-sesiji-viii-sklikannya-vid-05-lipnya-2021-roku.html


398

Про затвердження ставок єдиного 

податку для суб'єктів господарювання 

на території Малинівської селищної 

ради Чугуївського району Харківської 

області  

24.06.2020
 № 13-

ХLIII/VІІІ 

https://malinivska-

sr.gov.ua/regulyatorn

a-diyalnist-10-52-23-

28-03-2019/

- - - Так -

399

Про затвердження ставок єдиного 

податку для суб'єктів господарювання 

на території Малинівської селищної 

ради Чугуївського району Харківської 

області  

24.06.2020
№ 11-

ХLІІІ/VІІІ 

https://malinivska-

sr.gov.ua/regulyatorn

a-diyalnist-10-52-23-

28-03-2019/

- - - Так -

400

Про встановлення розміру 

туристичного збору на території  

Малинівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської 

області 

24.06.2020
№ 12-ХLIII 

/VІІІ

https://malinivska-

sr.gov.ua/regulyatorn

a-diyalnist-10-52-23-

28-03-2019/

- - - Так -

401

Про встановлення розміру земельного 

податку на території Малинівської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області на 2021 рік

24.06.2020
№ 14 - 

XLIII/VІІІ

https://malinivska-

sr.gov.ua/regulyatorn

a-diyalnist-10-52-23-

28-03-2019/

- - - Так -

402

Про затвердження ставок єдиного 

податку для суб'єктів господарювання 

на території Малинівської селищної 

ради Чугуївського району Харківської 

області  

14.07.2021 № 9/ХІ

Рішення ХІ сесії 

VIII скликання  

Малинівської 

селищної ради 

Чугуївського 

району Харківської 

області       

https://malinsvska-

sr.gov.ua

- - Так - -

403

Про встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 

на території Малинівської селищної 

ради Чугуївського району Харківської 

області

14.07.2021 № 10/ХІ

Рішення ХІ сесії 

VIII скликання  

Малинівської 

селищної ради 

Чугуївського 

району Харківської 

області       

https://malinsvska-

sr.gov.ua

- - Так - -

404

Про встановлення розміру 

туристичного збору на території  

Малинівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської 

області 

14.07.2021 № 11/ХІ

Рішення ХІ сесії 

VIII скликання  

Малинівської 

селищної ради 

Чугуївського 

району Харківської 

області       

https://malinsvska-

sr.gov.ua

- - Так - -

Малинівська селищна ТГ



405

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на териорії 

Малинівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської 

області

14.07.2021 № 8/ХІ

Рішення ХІ сесії 

VIII скликання  

Малинівської 

селищної ради 

Чугуївського 

району Харківської 

області       

https://malinsvska-

sr.gov.ua

- - Так - -

406

Про затвердження Положення про 

оренду майна Новопокровської 

селищної ради та забезпечення 

відносин у сфері оренди комунального 

майна

16.06.2021 б/н

https://novopokrovka-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-11-39-

14-25-06-2021/

- - Так - -

407

Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території 

населених пунктів Новопокровської 

селищної ради

16.06.2021 б/н

https://novopokrovka-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-11-39-

14-25-06-2021/

- - Так - -

408

Про затвердження ставок єдиного 

податку для суб'єктів господарювання 

на території Новопокровської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області

16.06.2021 б/н

https://novopokrovka-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-11-39-

14-25-06-2021/

- - Так - -

409

Про встановлення розміру земельного 

податку на території Новопокровської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області

16.06.2021 б/н

https://novopokrovka-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-11-39-

14-25-06-2021/

- - Так - -

410

Про встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 

на території  Новопокровської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області

16.06.2021 б/н

https://novopokrovka-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-11-39-

14-25-06-2021/

- - Так - -

411

Про встановлення транспортного 

податку на території Новопокровської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області

16.06.2021 б/н

https://novopokrovka-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-11-39-

14-25-06-2021/

- - Так - -

412

Про затвердження Положення про 

порядок надання земельних ділянок 

громадянам для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок 

земель комунальної власності на 

території Новопокровської селищної 

ради

20.07.2021 б/н

https://novopokrovka-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-11-39-

14-25-06-2021/

- - Так - -

Малинівська селищна ТГ

Новопокровська селищна 

ТГ

https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/


413

Про затвердження Правил 

Благоустрою населених пунктів 

Новопокровської селищної ради 

Чугуївського району Харківської 

області

10.02.2021 б/н

https://novopokrovka-

gromada.gov.ua/pravi

la-blagoustroju-15-

27-15-01-06-2021/

- - Так - -

414

Про встановлення розміру 

туристичного збору на території 

Новопокровської селищної ради 

Чугуївського району Харківської 

області

16.06.2021 б/н

https://novopokrovka-

gromada.gov.ua/regul

yatorni-akti-11-39-

14-25-06-2021/

- - Так - -

415

Про затвердження ставок єдиного 

податку на 2021 рік по Печенізькій 

селищній раді

30.06.2020

рішення LХІІІ 

сесії 

Печенізької 

селищної 

ради VIІ 

скликання 

https://pechenegi.rada

.today/wp-

content/uploads/2020/

07/3-Pro-stavki-

iedinogo-podatku.pdf

- - Так - -

416

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 2021 

рік по Печенізькій селищній раді

30.06.2020

рішення LХІІІ 

сесії 

Печенізької 

селищної 

ради VIІ 

скликання 

https://pechenegi.rada

.today/wp-

content/uploads/2020/

07/4-Pro-stavki-na-

neruhome-majno.pdf

- - Так - -

417
Про встановлення ставок та пільг зі 

сплати земельного податку
30.06.2020

рішення LХІІІ 

сесії 

Печенізької 

селищної 

ради VIІ 

скликання 

https://pechenegi.rada

.today/wp-

content/uploads/2020/

07/12-stavki-

zemlja.pdf

- - Так - -

418

Про внесення змін до рішення LХIІІ 

сесії Печенізької селищної ради VIІ 

скликання від 30 червня 2020 року 

«Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 2021 

рік по Печенізькій селищній раді»

 31.07.2020 

рішення LХIV 

сесії 

Печенізької 

селищної 

ради VII 

скликання

https://pechenegi.rada

.today/wp-

content/uploads/2020/

09/5-pro-vnesennia-

zmin-do-

nerukhomoho-

majna.pdf

- - Так - -

419

Про затвердження Правил 

благоустрою території Печенізької 

селищної ради

 08.04.2021 

рішення 

Печенізької 

селищної 

ради VII сесії 

VIII скликання

https://pechenegi.rada

.today/wp-

content/uploads/2021/

09/11-Pro-

zatverdzhennya-

pravyl-

blagoustroyu.pdf

- - Так - -

420

Про затвердження ставок єдиного 

податку на 2022 рік на території 

Печенізької селищної ради

  22.06.2021

рішення Х 

сесії 

Печенізької 

селищної 

ради VIІІ 

скликання

https://pechenegi.rada

.today/wp-

content/uploads/2021/

09/13-Pro-

zatverdzhennya-

stavok-yedynogo-

podatku-na-2022-

rik.pdf

- - Так - -

Новопокровська селищна 

ТГ

Печенізька селищна ТГ

https://novopokrovka-gromada.gov.ua/pravila-blagoustroju-15-27-15-01-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/pravila-blagoustroju-15-27-15-01-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/pravila-blagoustroju-15-27-15-01-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/pravila-blagoustroju-15-27-15-01-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/
https://novopokrovka-gromada.gov.ua/regulyatorni-akti-11-39-14-25-06-2021/


421

«Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 2022 

рік на території Печенізької селищної 

ради»

  22.06.2021 

рішення Х 

сесії 

Печенізької 

селищної 

ради VIIІ 

скликання

https://pechenegi.rada

.today/wp-

content/uploads/2021/

09/14-Pro-

vstanovlennya-

stavok-ta-pilg-zi-

splaty-podatku-na-

neruhome-majno-

vidminne-vid-

zemelnoyi-dilyanky-

na-2022-rik.pdf

- - Так - -

422

Про встановлення ставок 

транспортного податку на 2022 рік на 

території Печенізької селищної ради

 22.06.2021 

рішення Х 

сесії 

Печенізької 

селищної 

ради VIIІ 

скликання

https://pechenegi.rada

.today/wp-

content/uploads/2021/

09/15-Pro-

vstanovlennya-

stavok-transportnogo-

podatku-na-2022-

rik.pdf

- - Так - -

423

Про затвердження ставок туристичного 

збору на 2022 рік на території 

Печенізької селищної ради

22.06.2021

рішення Х 

сесії 

Печенізької 

селищної 

ради VIIІ 

скликання 

https://pechenegi.rada

.today/wp-

content/uploads/2021/

09/16-Pro-

zatverdzhennya-

stavok-turystychnogo-

zboru-na-2022-

rik.pdf

- - Так - -

424

Про встановлення ставок та пільг зі 

сплати земельного податку на території 

Печенізької селищної ради

 22.06.2021 

рішення Х 

сесії 

Печенізької 

селищної 

ради VIIІ 

скликання 

https://pechenegi.rada

.today/wp-

content/uploads/2021/

09/17-Pro-

vstanovlennya-

stavok-ta-pilg-zi-

splaty-zemelnogo-

podatku-na-2022-

rik.pdf

- - Так - -

425

Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності в сфері оцінки землі

 26.11.2009 № 492-V

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

426

Про внесення змін до рішення XLVI 

сесії Комсомольської  селищної ради V 

скликання  № 492 – V від 26.11.2009р.  

«Про  затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності в сфері оцінки землі

27.12.2012 № 586-VI

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

Печенізька селищна ТГ

Слобожанська селищна ТГ



427

Про затвердження Положення про 

порядок здійснення платежів 

авансового внеску з проведення 

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки

17.02.2010 № 1420-V 

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

428

Про затвердження Положення про 

комісію з відбору суб’єкта оціночної 

діяльності

 11.03.2010 № 1444-V 

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

429

Про внесення змін та доповнень до 

Положення про комісію з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, 

затвердженого рішенням L сесії 

Комсомольської селищної ради V 

скликання від 11.03.2010року, № 1444-

V

 29.09.2016  № 269-VII 

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

431

Про затвердження Правил про 

утримання зелених насаджень в 

населених пунктах Комсомольської 

селищної ради

 14.11.2013 № 813-VI 

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

433

Про затвердження  Порядку 

розміщення та утримання лінійно-

кабельних споруд та комунікаційного 

обладнання (технічних елементів та 

засобів телекомунікацій) на території  

Комсомольської селищної ради

09.10.2014
№ 1087-VI 

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

434

Про створення  інспекції з благоустрою 

при виконавчому комітеті 

Комсомольської селищної ради та 

затвердження Положення про 

інспекцію з благоустрою 

Комсомольської селищної ради

27.12.2012

№ 585-VI

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

435

Про затвердження Порядку 

переведення житлових приміщень 

(житлових будинків, квартир) у 

нежитлові при їх реконструкції під 

розміщення об’єктів невиробничої 

сфери і нежитлових приміщень 

(нежитлових будинків, приміщень) у 

житлові на території Комсомольської 

селищної ради

29.04.2014

№ 982-VI

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

436

Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території 

Комсомольської селищної ради в новій 

редакції

08.02.2018 № 599-VII 

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

Слобожанська селищна ТГ



437

Про встановлення місцевих податків та 

зборів на території Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області

17.06.2021 № 419 – VIII 

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

438

Про затвердження Положення про 

надання земельних ділянок 

громадянам для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і 

споруд(присадибна ділянка) за рахунок 

земель комунальної власності на 

території населених пунктів 

Комсомольської селищної ради

 21.06.2018 № 733-VII 

http://km-

sov.gov.ua/index.php/

normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

439

Про затвердження Правил Блаоустрою 

населенних пунктів Слобожанської 

селищної ради

25.11.2021 844-VIII

http://km-

sov.gov.ua/index.php

/normatyvna-

baza/rehuliatorni-

akty.html

- - Так - -

440

«Про затвердження Положення про 

порядок передачі в оренду 

комунального майна Старосалтівської 

об’єднаної територіальної громади» 

23.02.2021 № 398 Так - - Так -

441

«Про затвердження Положення про 

оренду землі на території 

Старосалтівської селищної ради»
28.07.2020 № 3835 Так - Так - -

442

«Про затвердження Правил 

благоустрою території населених 

пунктів Чкаловської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чугуївського району Харківської 

області»

18.06.2020 б/н

https://chkalovska

otg.gov.ua/news/1

593766641/

Так
1455 від 

23.02.2021
Так - -

443

Про встановлення місцевих податків 

на території Чкаловської селищної 

ради Чугуївського району Харківської 

області 

14.07.2021 1

  

https://chkalovskaotg.

gov.ua/news/1626346

667/

- - Так - -

444

«Про встановлення ставок та пільг зі 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 

території громади» з додатками

25.06.2020 б/н

 https://chkalovskaotg

.gov.ua/news/162634

6667/

- - Так - -

445

Про встановлення транспортного 

податку на території Чкаловської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області на 2021 рік

25.06.2020 б/н

Пhttps://chkalovskaot

g.gov.ua/news/16263

46667/

- - Так - -

446

Про встановлення ставок та пільг  зі 

сплати земельного податку на території 

Чкаловської селищної об’єднаної 

територіальної громади Чугуївського 

району Харківської області у 2021 

році» з додатками

25.06.2020 б/н

Пhttps://chkalovskaot

g.gov.ua/news/16263

46667/

- - Так - -

Чкаловська селищна ТГ

Старосалтівська селищна 

ТГ

Слобожанська селищна ТГ

http://km-sov.gov.ua/index.php/normatyvna-baza/rehuliatorni-akty.html
http://km-sov.gov.ua/index.php/normatyvna-baza/rehuliatorni-akty.html
http://km-sov.gov.ua/index.php/normatyvna-baza/rehuliatorni-akty.html
http://km-sov.gov.ua/index.php/normatyvna-baza/rehuliatorni-akty.html
http://km-sov.gov.ua/index.php/normatyvna-baza/rehuliatorni-akty.html
https://chkalovskaotg.gov.ua/news/1593766641/
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   Про затвердження ставок єдиного 

податку для суб’єктів господарювання 

, які застосовують спрощену систему 

оподаткування на території 

Чкаловської селищної об’єднаної 

територіальної громади Чугуївського 

району Харківської області на 2021 

рік» з додатками

25.06.2020 б/н

https://chkalovskaotg.

gov.ua/news/1626346

667/

- - Так - -

Чкаловська селищна ТГ

https://chkalovskaotg.gov.ua/news/1626346667/
https://chkalovskaotg.gov.ua/news/1626346667/
https://chkalovskaotg.gov.ua/news/1626346667/

