
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

IV СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ 

  

  РІШЕННЯ № 304 
30.06.2011

 
р. м.

  
Хуст 

Про затвердження Порядку пайової участі (внеску)  

замовників  у створенні і  розвитку  

інженерно-транспортної структури міста Хуст 

 

 Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», керуючись статтею 10 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», статтею 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», пунктом 2 

статті 177 Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, п. 42 

ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

компенсації витрат бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного 

законодавства щодо залучення замовників будівництва до благоустрою 

території міста, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури м. Хуст.  

2. Затвердити Положення про міський цільовий Фонд створення і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хуст 

(Додаток 1 ).  

3. Затвердити Порядок пайової участі (внеску) замовників у створенні і  

розвитку інженерно-транспортної структури міста Хуст. (Додаток 2). 

4.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Хустської міської ради 

(Глеба М.Г.) відкрити відповідний рахунок для зарахування коштів та 

проводити фінансування головних розпорядників згідно з Положенням про 

цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Хуст.  



5. Головному бухгалтеру виконавчого комітету Хустської міської ради  

(Вакарова Х.І.) кошти, які надходили на рахунок виконавчого комітету як 

дольова участь забудовників у створенні соціально-економічної та інженерно-

транспортної інфраструктури міста перераховувати на рахунок міського 

цільового Фонду. 

6. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

від 28.11.2008 року № 973 «Про пайову участь замовників у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хуст»,  від  26.06.2009 

року № 392 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Хустської 

міської ради № 973 від 28.11.2008р.», від 18.05.2010 року № 304 «Про 

встановлення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Хуст», від 29.12.2010 року № 67 «Про 

встановлення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Хуст». 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету 

та фінансів. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                              В. КАЩУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


