
Перелік регуляторних актів Комсомольської селищної ради 

 

  
№ Назва органу, який 

прийняв нормативний 

акт 

Номер нормативного акту та 

дата його прийняття 

 

Назва нормативного акта Примітка 

1 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення XLVI сесії V 

скликання  від 26.11.2009року, 

№ 492-V 
 

Рішення XLIV  сесії VI 

скликання  від 27.12.2012року, 

№ 586-VI 

 

- Про затвердження Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі 

 
 

- 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» 

 

 

2 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення XLIX сесії V 

скликання  від 17.02.2010року, 

№ 1420-V 

Про затвердження Положення про порядок здійснення 

платежів авансового внеску з проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

 

 

3 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення L сесії V скликання  

від 11.03.2010року, № 1444-V 

 

Рішення XII сесії VII 

скликання від 29.09.2016р. № 

269-VII 

- Про затвердження Положення про комісію з відбору 

суб’єкта оціночної діяльності 

 

- 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. 

 

4 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення LIX сесії V скликання  

від 21.10.2010року, № 1656-V 
 
 

 

Рішення IX сесії VII скликання  

від 21.04.2016р. № 176-VII 

 

- Про затвердження Правил благоустрою населених 

пунктів Комсомольської селищної ради 

 
 

- Про внесення змін та доповнень до Правил  

благоустрою населених пунктів Комсомольської 

селищної ради, затверджених рішенням  LIX сесії  

Комсомольської селищної ради Vскликання від 

21.10.2010 року № 1656-V 

 

 



5 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення XXII сесії VI 

скликання  від 03.11.2011року, 

№ 297-VI 

Про затвердження Положення про порядок 

функціонування та утримання кладовища смт. 

Комсомольське 

 

 

6 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення XIX сесії VI 

скликання  від 15.09.2011року, 

№ 260-VI 

Про затвердження Положення про встановлення 

режиму роботи закладів торгівлі, побутового 

обслуговування та ресторанного господарства на 

території Комсомольської селищної ради 

 

 

7 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення XXVII сесії VI 

скликання  від 20.01.2012року, 

№ 364-VI 

 

Про затвердження Норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів в смт. Комсомольське 

 

 

8 Комсомольська селищна 

рада 

- Рішення XLIV  сесії VI 

скликання  від 27.12.2012року, 

№ 588-VI 

 

 

- Рішення LXXI сесії VI 

скликання  від 29.06.2014року, 

№ 1071-VI 

 

 

 

 

 

- Про затвердження Положення «Про порядок 

залучення коштів по пайовій участі замовників в 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури при будівництві об’єктів на території 

Комсомольської селищної ради»  

- Про внесення змін та доповнень до Положення «Про 

порядок залучення коштів по пайовій участі 

замовників в розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури при будівництві об’єктів 

на території Комсомольської селищної  ради», 

затвердженого рішенням XLIV сесії Комсомольської 

селищної ради VI скликання  від  27.12.2012року,  № 

588-VI 

 

Втратило 

чинність 

 

 

 

Втратило 

чинність 

- Рішення IX сесії VII 

скликання від 21.04.2016р. № 

177-VII 

- Про затвердження  Положення «Про порядок 

залучення коштів по пайовій участі замовників в 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури при будівництві об'єктів на території 

Комсомольської селищної  ради в новій редакції» 

 

 

9 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення XLIV  сесії VI 

скликання  від 27.12.2012року, 

№ 585-VI 

 

Про створення  інспекції з благоустрою при 

виконавчому комітеті Комсомольської селищної ради 

та затвердження Положення про інспекцію з 

благоустрою Комсомольської селищної ради» 

 

 



10 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення XLVI сесії VI 

скликання  від 21.02.2013року, 

№ 634-VI 
 

Рішення LXI сесії VI 

скликання  від 12.12.2013року, 

№ 877-VI 

 

 

 

 

 

 

- Про затвердження Правил розміщення зовнішньої 

реклами на території Комсомольської селищної ради зі 

змінами та доповненнями 
 

- Про  внесення змін та доповнень до розділу 13 

Правил розміщення зовнішньої  реклами на території 

Комсомольської селищної ради, затверджених 

рішенням  XLVI сесії Комсомольської селищної ради 

VI скликання від 21.02.2013р. «Про затвердження 

Правил розміщення зовнішньої реклами на території 

Комсомольської селищної ради зі змінами та 

доповненнями», № 634-VI» 
 

Втратило 

чинність 

 

 

Втратило 

чинність 

Рішення XXXIII сесії VII 

скликання від 08.02.2018р., № 

599-VII 

 

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої 

реклами на території Комсомольської селищної ради в 

новій редакції 

 

11 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення XLVIII сесії VI 

скликання  від 11.04.2013року, 

№ 656-VI 

 
 

Рішення IX сесії VII скликання  

від 21.04.2016р., № 178-VII 

 

- Про затвердження Положення «Про цільовий 

спеціальний фонд розвитку інженерно –транспортної 

та соціальної інфраструктури територіальної громади 

Комсомольської селищної ради 
 

-  Про внесення змін до Положення   «Про цільовий 

спеціальний фонд розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури територіальної громади 

Комсомольської селищної ради», затвердженого 

рішенням LXXIII сесії Комсомольської селищної ради 

VI скликання від 11.04.2013 року,  № 656-VI 

 

 

12 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення XLVIII сесії VI 

скликання  від 11.04.2013року, 

№ 657-VI 

 

Рішення LXV сесії VI 

скликання  від 27.02.2014року, 

№ 933-VI 

 

 

 

- Про упорядкування питань щодо передачі в   оренду    

майна    що є    комунальною власністю  

територіальної     громади  Комсомольської селищної 

ради 

 

- Про внесення доповнень в додаток № 1 до Методики 

розрахунку і порядку використання плати за оренду 

майна, що знаходиться у комунальній власності 

територіальної громади Комсомольської селищної 

ради, затвердженої рішенням XLVIII  сесії 

 



 

 

 

 

Рішення XIII сесії VII 

скликання від 29.09.2016р. № 

268-VII  

 

 

 

 

Рішення XIV сесії VII 

скликання від  03.11.2016р. № 

308-VII  

 

Комсомольської селищної ради VI скликання «Про 

упорядкування питань щодо передачі в оренду майна, 

що є комунальною власністю територіальної громади 

Комсомольської селищної ради» від 11.04.2013р. № 

657-VI 

- Про внесення змін та доповнень до Положення  

про порядок передачі в оренду  майна,  що є  

комунальною власністю територіальної громади  

Комсомольської селищної ради, затвердженого 

рішенням XLVIII сесії Комсомольської селищної ради 

VI скликання  від 11 квітня 2013року, № 657-VI. 

 

- Про внесення змін та доповнень до Положення  

про порядок передачі в оренду  майна,  що є  

комунальною власністю територіальної громади  

Комсомольської селищної ради, затвердженого 

рішенням XLVIII сесії Комсомольської селищної ради 

VI скликання  від 11 квітня 2013року, № 657-VI. 

(невід’ємні поліпшення) 

 

13 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення LX сесії VI скликання  

від 14.11.2013року, № 813-VI 

Про затвердження Правил про утримання зелених 

насаджень в населених пунктах  Комсомольської 

селищної ради 

 

 

14 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення LXVIII сесії VI 

скликання  від 29.04.2014року, 

№ 982-VI 

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 

 

 

15 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення LXX сесії VI 

скликання  від 26.06.2014року, 

№ 1000-VI 

 

 

 

Про затвердження Положення про порядок  

визначення розмірів орендної плати при укладанні 

договорів оренди землі на території Комсомольської 

селищної ради в межах населених пункті в новій 

редакції 

 

п.1 рішення 

втратив 

чинність 



Рішення XX сесії VII 

скликання від 23.03.2017року, 

№ 408-VII 

Про затвердження Положення про порядок визначення 

розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди 

землі на території Комсомольської селищної ради в 

межах населених пунктів в новій редакції 

 

16 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення LXXIII сесії VI 

скликання  від 09.10.2014року, 

№ 1087-VI 

Про затвердження  Порядку розміщення та утримання 

лінійно-кабельних споруд та комунікаційного 

обладнання (технічних елементів та засобів 

телекомунікацій) на території  Комсомольської 

селищної ради 

 

 

17 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення LXXXV сесії VI 

скликання  від 09.07.2015року, 

№ 1329-VI 

 

 

Про встановлення розміру відрахувань для сплати до 

місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

підприємств комунальної власності територіальної 

громади Комсомольської селищної ради 

Втратило 

чинність 

Рішення XVII сесії VII 

скликання  від 12.01.2017р. 

№352-VII 

 

 

Про встановлення розміру відрахувань для сплати до 

місцевого бюджету частини чистого прибутку(доходу) 

підприємств комунальної власності територіальної 

громади Комсомольської селищної ради 
 

 

18 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення LXXXVIII сесії VI 

скликання від 10.09.2015р. № 

1386-VI 

Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань на території Комсомольської селищної ради 
 

 

 

19 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення V сесії VII скликання 

від 28.01.2016р. № 71-VII 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення XVI сесії VII 

скликання від 22.01.2016р. № 

346-VII 

Про встановлення місцевих податків та зборів  

по Комсомольській селищній раді 

- Положення про єдиний податок для суб’єктів 

господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності; 

- Положення про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; 

- Положення про транспортний податок 

 

- Про встановлення місцевих податків та зборів 

по Комсомольській селищній раді на 2017 рік 

- Положення про єдиний податок для суб’єктів 

 

 

 

 

 

 
в Положення про 

місцеві податки та 

збори на 2017рік  

були внесені зміни 

та доповнення, 

затверджені рішення 

XVII сесії VII 

скликання від 



 

 

 

 

 

 

 

 

господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності; 

- Положення про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; 

- Положення про транспортний податок 

 

 

12.01.2017р.,  

№354-VII, 

відповідно до ЗУ № 

1791-VIII  від 

20.12.2016р. (без 

регуляторки) 
 

Рішення XXV сесії VII 

скликання від 12.07.2017р. № 

479-VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про встановлення місцевих податків та зборів 

по Комсомольській селищній раді на 2018 рік 

- Положення про єдиний податок для суб’єктів 

господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності; 

- Положення про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; 

- Положення про транспортний податок 

 

 

Затверджувались 

без регулятори, 

відповідно до 

Податкового 

кодексу 

  Рішення XL сесії VII 

скликання від 21.06.2018р. № 

727-VII 

Про встановлення місцевих податків та зборів 

по Комсомольській селищній раді на 2019 рік: 

- Про встановлення ставок та пільг із  

сплати податку на нерухоме майно відмінне від 

земельної ділянки на 2019 рік 

Затверджувались 

без регулятори, 

відповідно до 

Податкового 

кодексу 

Рішення XL сесії VII 

скликання від 21.06.2018р. № 

728-VII 

- Про встановлення транспортного 

податку на 2019рік» 

Затверджувались 

без регулятори, 

відповідно до 

Податкового 

кодексу 

  Рішення XL сесії VII 

скликання від 21.06.2018р. № 

729-VII 

- Про встановлення єдиного податку на 

2019 рік 

Затверджувались 

без регулятори, 

відповідно до 

Податкового 

кодексу 



20 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення XIV сесії VII 

скликання від 03.11.2016р. № 

305-VII 

 

Про затвердження ставок податку на землю по 

Комсомольській селищній раді 

 

 

Затверджувались 

без регулятори, 

відповідно до 

Податкового 

кодексу 

Рішення XXV сесії VII 

скликання від 12.07.2017р. № 

480-VII 

Про затвердження ставок податку на землю по 

Комсомольській селищній раді 

 

Затверджувались 

без регулятори, 

відповідно до 

Податкового 

кодексу 

  Рішення XL сесії VII 

скликання від 21.06.2018р. № 

730-VII 

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2019рік 

Затверджувались 

без регулятори, 

відповідно до 

Податкового 

кодексу 

21 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення VII сесії VII 

скликання від 17.03.2016р. № 

148-VII 

Про затвердження  Положення про порядок та умови  

приватизації  майна  комунальної  власності 

територіальної громади Комсомольської селищної ради  

 

 

22 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення  XL  сесії VII 

скликання від 21.06.2018р. № 

733-VII 

 

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 

 

 

23 Комсомольська селищна 

рада 

Рішення LVI сесії  VII  

скликання від 27.06.2019р. 

973-VII 

Про встановлення ставок та пільг місцевих  

податків і зборів на території  Комсомольської  

селищної ради  на 2020 рік  

 

 

 


