
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ №  17 /2018 

засідання комісії з питань розвитку промисловості, житлово-комунального 

господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку 

 

від 18 липня 2018 р.                                                  Мала зала засідань міськвиконкому 

  (9.00 год.)                                                          Присутні депутати –    7   чол. 

Спеціальний П.А. 

Биков В. П. 

Примак В. О. 

Верхогляд М. І. 

Яковлева Н. В. 

Волоткевич І. В. 

Потапова Г. Л. 

 

Головував: голова профільної 

комісії – Верхогляд М. І. 
     

 

Порядок денний: 
 

1. Про залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста 

Доповідає: Донков В.В. – начальник відділу 

містобудування та архітектури 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Гринь О.М. – начальника управління економічного розвитку, який повідомив 

про мету засідання комісії - підготовка експертного рішення до проекту регуляторного акту 

«Про залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста». Надав слово начальнику відділу містобудування та архітектури 

Донкову В.В.. 

 

СЛУХАЛИ: «Про залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста» Донкова В.В. – начальника відділу містобудування та 

архітектури. Надав пропозицію абз.2 п.3.4 викласти в такій редакції «-3% за один квадратний 

метр загальної площі об’єкту від опосередкованої вартості одного метра квадратного 

визначеного по Хмельницькій області – для нежитлових приміщень та споруд; - 1,5% за один 

квадратний метр загальної площі від опосередкованої вартості одного метра квадратного 

визначеного по Хмельницькій області – для житлових будинків.» та навів розміри пайової 

участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста встановлених по Хмельницькій області.  

 

 



ВИСТУПИЛИ:  

Спеціальний П.А. уточнив можливість проведення градації та зональності по розташуванню 

приміщень у місті. 

Примак В.О. запропонував встановити розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні 

і розвитку інженерно транспортної та соціальної інфраструктури міста (на реконструкцію) на 

рівні 0,5% від опосередкованої вартості одного квадратного метра. Зазначивши, що 

необхідно підтримувати розвиток підприємництва у місті. 

Верхогляд В.М. зазначив, що у м.Шепетівка пропонується встановити найменші відсотки та 

запропонував затвердити експертне рішення до проекту регуляторного акту «Про залучення 

коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста». 

 

Після обговорення Верхогляд В.М. ставить на голосування затвердження експертного 

рішення до проекту регуляторного акту «Про залучення коштів замовників на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста». 

 

(Голосували: "за"- 7, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні - __) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Постійна депутатська комісія міської ради з питань розвитку промисловості, житлово-

комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку 

за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення 

Шепетівської міської ради «Про залучення коштів замовників на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста» та аналіз його регуляторного впливу 

відповідають вимогам ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Голова комісії з питань розвитку промисловості,  

житлово-комунального господарства, 

підприємницької діяльності, транспорту,  

енергетики та зв’язку                                                                                               М. Верхогляд 

 

 

 

Секретар комісії з питань розвитку промисловості,  

житлово-комунального господарства, 

підприємницької діяльності, транспорту,  

енергетики та зв’язку                                                                                               П. Спеціальний 


