
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  10.12.2019 №  проект
с. Миколаївка
Про внесення змін та доповнень до рішення 36 сесії сьомого cкликання від 
24.06.2019 року № 04 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і 
використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених
пунктів Миколаївської сільської об‘єднаної територіальної громади»

Враховуючи рекомендації постійних комісій  сільської ради, відповідно до
ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами, 
ст.ст. 26, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою дотримання законодавства України  в частині залучення забудовників до 
пайової участі у створення умов для розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури території населених пунктів сільської ради, сільська
рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Порядку залучення, розрахунку і 
використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населених пунктів Миколаївської сільської об‘єднаної територіальної 
громади, а саме:

1.1. Пункт 2.4. «До пайової участі у розвитку інфраструктури населених
пунктів не залучаються замовники у разі будівництва:» розділу 2. 
«Порядок залучення коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населених пунктів Миколаївської сільської 
об‘єднаної територіальної громади» Порядку викласти в такій 
редакції:
«2.4.1.об‘єктів будь-якого призначення на замовлення державних 
органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів, 
державного або місцевих бюджетів;
2.4.2. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної 
культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
2.4.3. будинків житлового фонду соціального призначення та 
доступного житла;



2.4.4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, 
господарських споруд, розташованих на відповідних земельних 
ділянках;
2.4.5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за 
результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
2.4.6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній 
ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
2.4.7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або 
зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або 
природного характеру;
2.4.8. об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів 
енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів 
дорожнього сервісу);
2.4.9. об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення 
ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній 
індустріальних парків, учасників індустріальних парків;
2.4.10. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та 
споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення;
2.4.11. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та 
споруд належать до будівель і споруд підприємств харчової 
промисловості;
2.4.12. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та 
споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків 
(для зберігання сільськогосподарської продукції).»

2. Це рішення набирає чинності з дня опублікування згідно з чинним 
законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з  питань місцевого самоврядування, соціально-
економічного розвитку громади, планування бюджету, фінансів, 
підприємництва та торгівлі.

Сільський голова С.САМОТОЙ


