
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. 

 

 


