
 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

IV сесії міської ради VІІІ скликання 
 

24 грудня 2020 року № 37 

м. Шепетівка 

 

Про  внесення змін  в  додатки 

до рішення ХХХVІ сесії міської ради 

VІ скликання від 12.04.2013 р. № 12 

«Про залучення коштів замовників  на  

розвиток інженерно-транспортної  та  

соціальної  інфраструктури  міста при   

встановленні тимчасових споруд  для  

провадження  підприємницької  діяльності 

в м. Шепетівка» 

 

            З метою залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста при встановленні тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, та керуючись  ст. 26 Закону України “ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада      

ВИРІШИЛА : 

 

1. Внести зміни в  пункт 2.4 додатку 1, а саме: "управління містобудування та 

архітектури " замінити на слова "відділ містобудування та архітектури". 

2. Внести зміни в пункт 3.2 додатку 1 та викласти його у такій редакції: 

"3.2  Розмір внеску обраховується шляхом множення суми внеску за один квадратний 

метр площі земельної ділянки, затвердженої  рішенням  ХХХVI  сесії міської ради  VI 

скликання від 12.04.2013р. №12 з урахуванням індексу інфляції, на площу земельної ділянки, 

на якій встановлюється ТС, з урахуванням 1,0 метра по периметру ТС для її 

обслуговування." 

3. Внести зміни в  пункт  2.1 додатку 1, а саме абзац  2 доповнити реченням: " В разі 

відмови замовника укладати договір про пайову участь, паспорт прив'язки ТС втрачає 

чинність." 

4. Внести  зміни  в  абзац перший додатку 2 та викласти  його в такій редакції: 

«Шепетівська  міська  рада, в особі міського голови  _(П.І.П)__ , що діє на підставі Закону 

України «Про  місцеве самоврядування  в  Україні», з  однієї сторони  (далі – Міська рада), 

та замовник _(П.І.П._» , (далі - Замовник)  уклали  цей  договір  про  наступне:» 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

виконавчих органів влади А. Мовсісяна та  постійну депутатську комісію з питань земельних 

відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища (голова комісії  

О. Піголь). 

 

Міський голова                                                                Віталій  БУЗИЛЬ 


