
Повідомлення 

про оприлюднення регуляторного акту - проекту рішення сесії 

Хустської міської ради 

«Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі 

(внеску) власників об’єктів господарської діяльності в утримання 

об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст». 

Керуючись Законом України " Про затвердження Порядку визначення 

обсягів пайової участі (внеску) власників об’єктів господарської діяльності в 

утримання об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст" з метою 

одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 

об'єднань,  Хустська міська рада повідомляє про  оприлюднення проекту 

рішення сесії Хустської міської ради «Про затвердження Порядку визначення 

обсягів пайової участі (внеску) власників об’єктів господарської діяльності в 

утримання об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст». 

Розробником проекту вказаного рішення управлінням житлово – 

комунального господарства Хустської міскої ради та управлінням з питань 

юридично – правового забезпечення діяльності ради, що знаходиться за 

адресою : вул.900-річчя Хуста, 27 м.Хуст 90400. тел.03124 5-19-75, 4-35-75 

 Проект рішення  та аналіз регуляторного впливу розміщені  на сайті 

Хустської міської ради :www.khust-miskrada.gov.ua 

Зауваження та пропозиції  щодо проекту рішення будуть прийматися 

управлінням житлово – комунального господарства Хустської міської ради та 

управлінням з питань юридично – правового забезпечення діяльності ради у 

письмовій формі , протягом місяця з дня оприлюднення за адресою : вул.900-

річчя Хуста, 27 м.Хуст 90400 кабінет №63, тел./факс 03142 5-19-75, 

Відповідальна особа: Попович Віктор Михайлович, Гуменюк Наталія 

Олександрівна. 

 

Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення Хустської міської ради  «Про затвердження Порядку 

визначення обсягів пайової участі (внеску) власників об’єктів господарської 

діяльності в утримання об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) в 

м.Хуст». 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з 

дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» № 1160-IV від 11 вересня 2003 

року з метою обґрунтування необхідності державного регулювання у сфері  

участі власників об’єктів господарської діяльності в утримання об’єктів 

благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст, а також здійснення аналізу 

впливу, який справлятиме рішення Хустської міської ради «об’єктів 

господарської діяльності в утримання об’єктів благоустрою (вуличного 

освітлення) в м.Хуст» та обґрунтування відповідності проекту рішення 

принципам державної регуляторної політики, одержання зауважень та 

пропозицій від зацікавлених осіб. 



 

Проект було підготовлено управлінням житлово – комунального 

господарства Хустської міскої ради та управлінням з питань юридично – 

правового забезпечення діяльності ради. 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 

державного регулювання. 

Статтею 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

передбачено, що до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері 

благоустрою населених пунктів належить визначення обсягів пайової участі 

власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, 

торговельного та іншого призначення які розміщуються на території об’єктів 

благоустрою (парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, 

шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, 

кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-

культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та 

інших об'єктів у межах населеного пункту)  в утриманні об'єктів 

благоустрою. Однак, на сьогоднішній день пайова участь в утриманні 

об'єктів благоустрою (вуличного освітлення) в місті Хуст не встановлена. 

Саме тому, Хустська міська рада приймає рішення «Про затвердження 

Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників об’єктів 

господарської діяльності в утримання об’єктів благоустрою (вуличного 

освітлення) в м.Хуст».  

2. Мета та цілі правового регулювання. 

Метою прийняття рішення є затвердження Порядку визначення обсягів 

пайової участі (внеску) власників об’єктів господарської діяльності в 

утримання об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст. 

3. Альтернативи. 

Оскільки на сьогодні пайова участь в утриманні об'єктів 

благоустрою(вуличного освітлення) в місті Хуст не встановлена, то 

прийняття відповідного нормативно-правового акту є єдиним способом 

вирішення проблеми. 

4. Механізм та заходи для розв’язання проблеми. 

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом 

впровадження наступних заходів. 

- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі 

(внеску) власників об’єктів господарської діяльності в утримання об’єктів 

благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст, що залучаються на 

фінансуквання заходів з блвгоустрою м.Хуст  

- чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у рамках договорів про пайову 

участь (внеску) власників об’єктів господарської діяльності в утримання 

об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст. 

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей. 

Можливість досягнення цілей, передбачених в розділі 2 даного аналізу, у разі 

прийняття рішення «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової 

участі (внеску) власників об’єктів господарської діяльності в утримання 



об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст».є цілком реальною, з 

урахуванням норм чинного законодавства.  

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного 

акту. 

Прийняття цього рішення дозволить залучити до міського бюджету додаткові 

кошти що в умовах фінансової кризи стане одним із механізмів подолання 

дефіциту бюджету. 

7. Строк дії. 

Безстроковий. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, 

впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні 

корективи. 

8. Показники результативності. 

Прийняття рішення «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової 

участі (внеску) власників об’єктів господарської діяльності в утримання 

об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст» дозволить залучити 

додаткові кошти до міського бюджету з подальшим іх спрямуванням на 

розвиток інфраструктури та благоустрою м.Хуст 

9. Заходи відстеження результатів рішення. 

Залучення суб’єктів підприємництва та громадськості до відстеження 

виконання цього Проекту. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 

здійснюватись через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох 

років з дня набрання  чинності цим актом. 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть 

здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з 

повторного відстеження результативності цього акта. 

Повторне та періодичні  відстеження результативності регуляторного акта 

будуть здійснюватися згідно з планами заходів та графіками по відстеженню, 

які затверджуються розробником цього регуляторного акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА
 

МІСЬКА
 

РАДА 

__
 

СЕСІЯ
 

__
 

СКЛИКАННЯ 
ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ № ___ 

__.__.2011р. м.
  
Хуст 

Про затвердження Порядку визначення 

обсягів пайової участі (внеску) власників 

об’єктів господарської діяльності в 

утримання об’єктів благоустрою 

(вуличного освітлення) в м.Хуст 

Керуючись ст.60, ст.26 Законом України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", Цивільним та Господарським кодексами України, з метою 

фінансування заходів  благоустрою в м. Хуст (утримання, ремонту та 

будівництва об’єктів благоустрою),  __ сесія Хустської міської ради __ 

скликання 

в и р і ш и л а :  

1. Затвердити Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) 

власників об’єктів господарської діяльності в утримання об’єктів 

благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст (додається). 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Рівіс М.М. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.КАЩУК 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

визначення обсягів пайової участі (внеску) власників об’єктів господарської 

діяльності в утриманні об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) в м.Хуст 
 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає обсяг пайової участі (внеску) власників об’єктів 

господарської діяльності в утриманні об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) 



м. Хуст з урахуванням впливу безпосередньо на об’єкти благоустрою та оцінки 

соціально-економічного значення об’єктів господарської діяльності (далі - Об’єкт) 

1.1.2. Пайова участь (внесок) власників об’єктів господарської діяльності в 

утриманні об’єктів благоустрою (вуличного освітлення) м. Хуст (надалі – Пайова 

участь (внесок)) є внеском на фінансування заходів з благоустрою м. Хуст 

(утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачують до 

бюджету м. Хуст власники об’єктів господарської діяльності у грошовому виразі 

(гривнях) без ПДВ у цінах поточного року. 

1.1.3. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з 

благоустрою м. Хуст (утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою). 

1.1.4. Пайова участь (внесок) залучається з метою: 

- відшкодування витрат бюджету м. Хуст на розширене відтворення об’єктів 

благоустрою; 

- надання власникам об’єктів господарської діяльності права реалізувати свою 

діяльність на території м. Хуст; 

- фінансування заходів з благоустрою м. Хуст (утримання, ремонту та будівництва 

об’єктів благоустрою). 

1.1.5. Цей Порядок застосовується для визначення обсягів Пайової участі власників 

об’єктів господарської діяльності, що розміщуються в м.Хуст в утриманні об’єктів 

благоустрою м. Хуст, незалежно від їх форми власності. 

2. Принципи визначення розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів 

благоустрою(вуличного освітлення). 

2.1. Обсяг Пайової участі (внеску) визначається за принципами: 

- компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення об’єктів 

благоустрою – власники об’єктів господарської діяльності роботи мають 

компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення об’єктів 

благоустрою, які виникають при функціонуванні цілодобовому режимі роботи. 

- комплексного підходу до розвитку інфраструктури міста – рівномірний розвиток 

інфраструктури міста по всій території; 

- сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою м. Хуст – 

визначення обсягу Пайової участі (внеску) з урахуванням соціально-економічного 

значення має створювати сприятливі умови фінансування заходів з благоустрою м. 

Хуст (утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою, комплексної схеми 

тимчасових споруд тощо). 

3. Порядок залучення і використання Пайових коштів в утриманні об’єктів 

благоустрою(вуличного освітлення) 

3.1. Завдання та сфера дії Порядку 

3.1.1. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з 

залученням і використанням Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів 

благоустрою (вуличного освітлення) та при оформленні та укладенні договорів на 

пайову участь (внесків) в утриманні об’єктів благоустрою(вуличного освітлення). 

4.. Платник Пайової участі (внеску)  

4.1. Пайову участь (внесок) сплачують фізичні особи, фізичні особи-підприємці та 

юридичні особи або уповноважені ними особи, що мають на своїй прилеглій 

території до обєкту господарювання металічні опори вуличного освітлення. 

5 Форма сплати. 

5.1. Пайова участь (внесок)) сплачується у грошовій формі. 

6. Вирішення питань щодо Пайової участі (внеску). 



6.1. Вирішення питань щодо Пайової участі (внеску) та розрахунки її розмірів 

здійснюються після одержання звернення власника об’єкту господарської 

діяльності або уповноваженої ним особи. 

6.2. В заяві обов’язково зазначається функціональне призначення об’єкта. До заяви 

додаються документи власника об’єкта господарювання (свідоцтво про реєстрацію 

юридичної особи, паспорт, ідентифікаційний номер і т.п) 

7.Укладання договору на Пайову участь (внеску). 

7.1. Пайова участь (внесок) сплачується на підставі договору на пайову участь 

(внесок) в утриманні об’єктів благоустрою між містом, в особі  виконавчого 

комітету Хустської міської ради, та власником об’єкту господарської діяльності. 

7.2. Договір на пайову участь (внесок) укладається протягом 15 робочих днів після 

отримання відповідного звернення. 

7.3. Порядок та терміни сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів 

благоустрою(вуличного освітлення). 

7.4.Умови сплати Пайової участі (внеску) визначаються у договорі на пайову 

участь (внесок) в утримання об’єктів благоустрою(вуличного освітлення). 

7.5. Кошти Пайової участі (внеску) власник об’єкту господарської діяльності 

перераховує на бюджетний рахунок бюджету м. Хуст, який визначається  

фінансовим управлінням Хустської міської ради міської ради. 

8. Наслідки порушення власником  умов сплати Пайової участі (внеску) в 

утриманні об’єктів благоустрою(вуличного освітлення). 

8.1. У разі прострочення термінів сплати по укладеним договорам на пайову участь 

(внеску) в утриманні об’єктів благоустрою(вуличного освітлення): 

- власник об’єкту господарської діяльності несе відповідальність згідно з умовами 

договору на пайову участь (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою; 

- розмір несплаченої частки Пайової участі (внеску) коригується відповідно до 

умов договору на пайову участь (внеску) на величину штрафів, пені тощо; 

- може бути скасоване рішення (дозвіл) на здійснення господарської діяльності. 

9.Використання Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів 

благоустрою(вуличного освітлення). 

9.1. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів Пайової участі 

(внеску) в утриманні об’єктів благоустрою(вуличного освітлення) приймає 

Хустська міська рада при затвердженні Бюджету міста Хуст на кожний рік. 

Кошти, що надходять від сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів 

благоустрою(вуличного освітлення), спрямовуються на заходи з благоустрою, 

утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою м. Хуст. 

 

 


