
                                                       
У к р а ї н а 

ШЕПЕТІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 
                                         Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Р І Ш Е Н Н Я    
LІІ сесії міської ради VIІ   скликання 

 

 

   від   21 грудня  2018р.                                                                         № 33 

            м. Шепетівка                                                                            
«Про залучення коштів замовників на  

розвиток інженерно-транспортної та  

соціальної інфраструктури міста». 
 

     З метою вдосконалення залучення коштів замовників на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста, відповідно до ст. 30 та ст.40 Закону 

України "Про регулювання містобудівної діяльності, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про залучення коштів замовників на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста (додаток). 

 

2.  Дане рішення вступає в силу з 01 січня 2019 року 

 

3. Установити, що дане рішення доповнює п.1.1 додатку до рішення ХІІ сесії міської ради 

від 15 жовтня 2003р. №26 "Положення про порядок формування та використання коштів 

цільового фонду Шепетівської міської ради "Розвиток міста". 

 

4. Рішення ІХ сесії міської ради 6 скликання від 04 травня 2011р. №6 вважати таким, що 

втратило чинність. 

 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови    

Вихівського В.Б. та постійну депутатську комісію з питань земельних відносин,  

архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища (голова комісії Синюта  

В.В.).               

   

 

 

 

 Міський  голова                                                М.Полодюк 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

                                                                                                   до рішення LII сесії міської  

                                                                                                   ради VII скликання                        

                                                                                                   від 21 грудня 2018р. № 33 

 

П о л о ж е н н я 

про порядок залучення коштів замовників на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста. 

 

1. Загальні положення. 

1.1 Це Положення регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані з 

залученням коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста при новому будівництві об’єктів містобудування на території міста. 

 

1.2 У цьому Положенні терміни та визначення вживаються у такому значенні: 

- будівництво –  будівництво  об’єктів цивільного та виробничого призначення ; 

- інвестор – юридичні (фізичні ) особи України, іноземних держав, а також держави, які 

приймають рішення про вкладання власних, запозичених або залучених коштів в 

об’єкти будівництва та забезпечують фінансування їх спорудження; 

- замовник – інвестор або інша юридична (фізична) особа, яка за дорученням інвестора 

видає замовлення на виконання проектно-вишукувальних робіт і на будівництво 

об’єкта, укладає договори (контракти), контролює хід будівництва, здійснює технічний 

нагляд, приймає закінчені роботи (послуги), проводить розрахунки та здає об’єкт в 

експлуатацію; 

- об’єкт будівництва – окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них 

відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми 

інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, 

електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, 

благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво яких повинні бути 

складені окремо проект і кошторис. Якщо на будівельному майданчику за проектом 

(робочим проектом) споруджується тільки один об’єкт основного призначення, то 

поняття «об’єкт» будівництва збігається з поняттям «будова»; 

- об’єкт виробничого призначення – об’єкти матеріального виробництва; 

- об’єкт цивільного призначення – об’єкти житлового та комунального господарства, 

заклади охорони здоров’я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, 

мистецтва, а також науково-дослідні та інші організації, зв’язані з розвитком науки; 

- нове будівництво – будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та 

обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будинків, споруд, а 

також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних площах із метою 

створення нової виробничої потужності або надання послуг, які після введення в 

експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі; 

 

1.3 Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки в місті, зобов’язаний 

взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста, крім випадків, передбачених в п.1.5 цього Положення. Пайова участь (внесок) 

замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста полягає у відрахуванні замовником до місцевого бюджету коштів для забезпечення 

створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. 

 

1.4 Міській раді та виконавчому комітету забороняється вимагати від замовника 

будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі будівництва об’єктів та передачі 



матеріальних або нематеріальних активів, крім пайової участі (внеску) на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. 

 

1.5 До пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста не залучаються замовники у разі здійснення будівництва: 

1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів 

місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, 

медичного і оздоровчого призначення; 

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною 

площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних 

земельних ділянках; 

5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами 

інвестиційних конкурсів або аукціонів; 

6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної 

інфраструктури; 

7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок 

надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 

8) об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів 

інвесторів; 

9) об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів енергетики, зв'язку та 

дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу); 

10) об'єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення 

індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників 

індустріальних парків. 

                                       

                                    2. Порядок організації залучення коштів. 

2.1 Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури міста вноситься на рахунок міської ради згідно договору, 

укладеному між міською радою та замовником. 

        

2.2 Істотними умовами договору про пайову участь  замовника у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста є: 

        -   розмір пайового внеску; 

        -   строк (графік) сплати пайової участі; 

        -   відповідальність сторін. 

 

2.3 Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайового внеску (участі) 

замовника у створенні  і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста. 

 

2.4 Підготовку договорів проводить управління містобудування та архітектури і 

фінансове управління. Підготовлений договір погоджується юридичним відділом 

виконавчого комітету міської ради. 

 

2.5 Письмове повідомлення про надходження в повному обсязі до міського бюджету 

коштів, що є сплатою пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста, надає фінансове управління виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради.  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP100357.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP100357.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124570.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124570.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124570.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124570.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125018.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125018.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125018.html


3. Розрахунок величини пайової участі (внеску).  

3.1 Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до 

встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку 

інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, 

визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При 

цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення 

будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування 

внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних 

комунікацій.  

 

3.2 Встановлений міською радою розмір пайової участі (внеску) замовника не може 

перевищувати граничного розміру пайової участі (внеску) у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, встановленого чинним 

законодавством.   

 

3.3            Розмір пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста становить: 

    - 3,0 відсотка загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для    

    нежитлових будівель  та споруд;  

    - 1,5 відсотка загальної кошторисної вартості будівництва  об’єкта містобудування – для   

    житлових будинків. 

         Кошторисна вартість будівництва об'єкту визначається кошторисною документацією,         

   виконаною фахівцями, які мають відповідний сертифікат. 

 

3.4 У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно 

з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на 

основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці 

створеної потужності. 

       Одиницею створеної потужності встановлюється один квадратний метр загальної 

площі об'єкту.  

            Розмір внеску за один квадратний метр загальної площі об’єкту становить: 

- 3,0 відсотка опосередкованої вартості спорудження житла в Хмельницькій області, 

затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - 

комунального господарства України, чинного на день укладання договору для 

нежитлових будівель та споруд; 

- 1,5 відсотка опосередкованої вартості спорудження житла в Хмельницькій області, 

затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - 

комунального господарства України, чинного на день укладання договору для житлових 

будинків. 

 

3.5  У випадках, коли об’єкт будівництва має площі з різним функціональним 

призначенням, розмір внеску обраховується як сума внесків по кожному функціональному 

призначенню окремо у відповідності до зайнятих площ. 

          

3.6   Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається 

протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування 

звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього 

документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними 

показниками. 
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3.7   При наданні вихідних даних на проектування об’єкту будівництва враховується, що 

місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних 

мереж знаходиться на межі земельної ділянки замовника або, за його згодою, на території 

цієї земельної ділянки. Якщо технічними умовами  передбачається необхідність 

будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів поза межами його земельної 

ділянки (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, 

трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та 

природного газу), розмір пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста зменшується на суму пов’язаних з цим 

витрат, підтверджених кошторисною документацією.  

 3.8   Вартість будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів комунальної 

форми власності поза межами його земельної ділянки, передбаченими технічними 

умовами, не може перевищувати розміру пайової участі (внеску) замовника у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. У разі якщо 

кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної 

інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, 

трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та 

природного газу) перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури 

населеного пункту, орган місцевого самоврядування приймає рішення про відшкодування 

замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у 

розвитку інфраструктури населеного пункту. 

3.9  Побудовані замовником інженерні мережі та/або об’єкти передаються на баланс 

відповідним підприємствам , що здійснюють управління ними. 

3.10  У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до 

укладеного ним договору про пайову участь. 

3.11  Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють будівництво (забудовники), 

мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної 

і соціальної інфраструктури населених пунктів та внесків до цільових фондів місцевих 

бюджетів. 

         Підставою для відстрочення таких платежів та відрахувань є письмова заява суб'єкта 

господарської діяльності, що здійснює житлове будівництво, до органів, які здійснюють 

облік та адміністрування відповідних платежів та відрахувань. 

 

                                                    4. Заключні положення. 

4.1   Цільові кошти на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста перераховуються замовником на рахунок міської ради та 

зараховуються в дохід міського бюджету, у цільовий фонд Шепетівської міської ради 

«Розвиток міста». Ці кошти можуть використовуватись виключно на створення і розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. 

 

4.2    Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані з пайовою участю (внеском) на 

створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста можуть 

бути оскаржені у  судовому порядку відповідно до чинного законодавства. 

 

                               

Начальник відділу містобудування та архітектури                               В.Донков 
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