
ЛЮБОТИНСЬКА MICbKA РАДА 
XAPKIBCbKA ОБЛАСТЬ 

XV СЕС1Я XXIV СКЛИКАННЯ 
Р1ШЕННЯ 

 
 
Від 11 грудня 2003 року  
м. Люботин 
 
Про встановлення розміру залучення  
коштів замовників на розвиток  
інженерно-транспортної та соціальної  
інфраструктури міста Люботина. 

 
На виконання Постанови Кабінету Miнicтpiв України від 30 грудня 2000 

року № 1930 „Про встановлення граничного розм1ру залучення коштів замов-

ників на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури насе-

лених пунктів", відповідно до статті 27 Закону України „Про планування i за-

будову територій" (1699-14), керуючись п. 3 пп.1 ст. 43 та п. 1 пп. 6, 7 ст. 44 За-

кону України „Про місцеве самоврядування в Україні" Люботинська м1ська ра-

да 

ВИРШШЛА: 

1. Затвердити тимчасове Положення щодо визначення розм1ру порядку 

залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної 

інфраструктури міста Люботина згідно додатку 1. 

2. Затвердити тимчасове Положення про цільовий позабюджетний фонд 

„Micтo" згідно додатку 2. 

3. Рішення V cecii XXIII скликання Люботинської міської ради від 

17 грудня 1998 року вважати таким, що втратило чинність. 

4. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2004 року. 

5. Контроль за виконанням цього р1шення покласти на міського голову 

Гаркушу О.О.  

 
 
                 Міський голова                                       О.О. Гаркуша 



Додаток 1 
до рішення 
ХУ сесії ХІУ скликання 
Люботинської міської ради 
від 11 грудня 2003 року 

 
Тимчасове положення 

щодо визначення розміру, порядку 
залучення коштів замовників на розвиток 
інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Люботина. 
 
1. Граничний розмір залучення коштів замовників на розвиток інженерно - 

транспортної та соціальної інфраструктури міста Люботина з урахуванням вар-
тості робіт, передбачених вихідними даними на проектування, не може пере-
вищувати на проектування 25 відсотків  вартості будівництва об'єкта незале-
жно від його функціонального призначення (згідно Постанови КМУ від ЗО гру-
дня 2000 р. № 1930). 

2. Звільняються повністю від сплати коштів на розвиток інженерно - 
транспортної та соціальної інфраструктури міста забудовники індивідуальних 
житлових будинків. 

3. Розмір залучених коштів замовників на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста встановити: 

- 5 відсотків вартості будівництва об'єкту, невиробничого призначення 
в центральній частині міста; 

- 3 відсотки вартості будівництва об'єкту невиробничого призначення в 
інших районах міста; 

- 1 відсоток вартості будівництва об'єкту виробничого призначення 
незалежно від його розташування. 

4. Розмір залучення коштів замовників, які здійснюють реконструкцію або 
технічне переоснащення об'єктів з умовою дотримання вимог природоохорон-
ного законодавства, встановити: 

- 5 відсотків кошторисної вартості будівельних робіт об'єктів не 
виробничого призначення незалежно від їх розташування; 

- 2 відсотки кошторисної вартості будівельних робіт об'єктів 
виробничого призначення незалежно від їх розташування. 

5. Надати право Люботинській міській раді в окремих випадках звільняти 
від сплати коштів замовників, або зменшувати їх розмір. 

6. Визначити наступний порядок залучення коштів замовників на розви-
ток інженерно-транспортної інфраструктури міста: 

- кошти перераховуються на спеціально створений рахунок цільового 
призначення позабюджетного фонду „ Місто „ на підставі Положення 
про цей фонд згідно додатку 2 до рішення XV сесії XXIV скликання 
від 11 грудня 2003 року. 

- розмір внеску визначає відділ місцевого економічного розвитку, 



керуючись п. п. З, 4 цього положення і кошторисною вартістю 
будівництва або реконструкції об'єкту за погодженням на постійній 
комісії з питань адміністративно - територіального устрою та 
будівництва і послідуючим затвердженням на сесії міської ради. 

  
 
 

Додаток 2 
до рішення  
ХУ сесії ХХІУ скликання 
від 11 грудня 2003 року 

 
Тимчасове Положення 

про цільовий позабюджетний 
фонд „ Місто” 

 
1. Цільовий позабюджетний фонд „ Місто” створюється з метою стиму-

лювання інвестиційної діяльності, створення щодо узгодження інтересів замов-
ників (забудовників) і органу місцевого самоврядування для фінансування бу-
дівництва і утримання соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури в м. 
Люботині. 

2. Цільовий позабюджетний фонд „ Місто” формується на додатково 
відкритому окремому поточному рахунку, базуючись на внесках замовників 
(забудовників) згідно тимчасового Положення, щодо визначення розміру, по-
рядку залучення коштів замовників (додаток 1 до рішення сесії ХХІУ скликан-
ня від 11 грудня 2003 року). 

3. Кошти фонду „ Місто”, одержані від замовників (забудовників), вико-
ристовуються на будівництво і утримання соціальної та інженерно – транспор-
тної інфраструктури на підставі рішень міськвиконкому (сесії) міської ради. 

4. Контроль за їх використанням здійснюють відповідні контролюючі 
органи. 

5. Звіт про використання коштів та заощадження їх на рахунку розгляда-
ється сесією міської ради (ст.26 п.25 ЗУ „ Про місцеве самоврядування в Украї-
ні”). 

6. У випадку невикористання коштів та заощаджень фонду в поточному 
році вони не вилучаються і переходять на наступний рік на цілі, передбачені 
цим Положенням. 

 


