
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІІІ сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 24 грудня 2013 року         № 811 

 

Про внесення змін та доповнень до Положення про пайову 

участь у розвитку інфраструктури Бережанської міської 

ради (м. Бережани,  сіл Лісники та Рай) та Порядок 

розрахунку розміру пайової участі замовника у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури  Бережанської міської ради (м. Бережани 

, сіл Лісники та Рай) затвердженого рішенням сесії 

Бережанської міської ради № 449 від 21.06.2012 року. 
 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши лист голови ради підприємців Бережанського району 

Тернопільської області Романишин Б.Є. від 30.09.2013 року, беручи до уваги 

лист Тернопільського обласного територіального управління 

Антимонопольного комітету України, враховуючи пропозиції постійної 

планово-бюджетної комісії, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Внести зміни та доповнення в додаток 1 рішення сесії міської ради № 449 

від 21.06.2012 року «Про пайову участь у розвитку інфраструктури 

Бережанської міської ради (м. Бережани,  сіл Лісники та Рай)» «Положення 

про пайову участь у розвитку інфраструктури Бережанської міської ради 

(м. Бережани,  сіл Лісники та Рай)»: 

1.1. Пункт 1.3. доповнити термінами: 

- загальна кошторисна вартість будівництва – вартість будівництва 

об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними 

нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної 

ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та 

інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових 

інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій; 

- доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної 

підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують 



поліпшення житлових умов. 

1.2. Пункт 1.6. доповнити підпунктом: 

- 1.6.1. Для підтвердження приналежності об’єкта будівництва до видів 

будівель вказаних в даному пункті замовник будівництва подає до 

Бережанської міської ради декларацію про початок виконання 

будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать до 1-3 

категорії складності, або дозвіл на виконання будівельних робіт – щодо 

об’єктів будівництва, що нележить до 4-5 категорії складності 

відповідно до ст.. 34-37 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності». 

1.3. Пункт 1.7. скасувати та викласти в такій редакції: 

«Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких 

послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі 

матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та 

нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової 

участі у розвитку інфраструктури міста, передбаченої цим 

Положенням,  а також крім випадків,  передбачених ч.5 ст. 30 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме: 

При розрахунках обсягів пайової участі забудовників (інвесторів) у 

створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. 

Бережани у зв'язку з будівництвом об'єктів розрахункова сума 

пайового внеску зменшується на суму попередньо погоджених 

виконавчим комітетом фактичних і підтверджених документально 

витрат (платіжними документи, договорами), понесених 

забудовником (інвестором) на створення зовнішніх інженерних 

мереж, транспортних комунікацій та елементів благоустрою 

загальноміського значення, що не відносяться до проекту будівництва, 

незалежно від їх місця розташування, за умови передачі останніх до 

комунальної власності міста, що підтверджується відповідними 

документами.  

 У разі,  якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або 

об'єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі 

замовника у розвитку інфраструктури  населеного пункту, 

Бережанська міська рада  на підставі звернення замовника приймає 

рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими 

витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку 

інфраструктури м. Бережани, сіл Лісники та Рай.» 

1.4. Пункт 2.8. скасувати та викласти в такій редакції: 

«Відсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для не 

продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка 

знаходиться в користуванні у замовника для будівництва об’єкта.» 

2. Внести зміни та доповнення в додаток 2 рішення сесії міської ради № 449 

від 21.06.2012 року «Про пайову участь у розвитку інфраструктури 

Бережанської міської ради (м. Бережани,  сіл Лісники та Рай)» «Порядок 

розрахунку розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку 



інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Бережанської 

міської ради (м. Бережани , сіл Лісники та Рай)»: 

2.1. Пункт 2. скасувати та викласти в такій редакції: 

 Відсоток (Y) від загальної кошторисної вартості будівництва в залежності 

від функціонального призначення об’єкта будівництва: 

№  

п/п 

Функціональне призначення об’єкту будівництва Відсоток від загальної 

кошторисної вартості 

будівництва, % 

1.  Нове будівництво об’єктів торгівлі та громадського 

харчування 
10% 

2.  Нове будівництво об’єктів побутового обслуговування 

(ремонт взуття, ремонт одягу, ремонт радіотелевізійної, 

аудіо- та відеоапаратури, ремонт інших побутових 

електричних товарів тощо) 

6% 

3.  Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів 

виробничого призначення 
3% 

4.  Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) 

автозаправних станцій 
10% 

5.  Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) станцій 

техобслуговування, мийок, автостоянок 
5 

6.  Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів  

торгово розважальних комплексів 
10% 

7.  Реконструкція будівель (приміщень) під об’єкти 

невиробничої діяльності (банки, аптеки, офіси) 
10% 

8.  Реконструкція будівель (приміщень) під об’єкти 

невиробничої діяльності (магазини, перукарні, тощо) 
5% 

9.  Встановлення устаткування мобільного зв’язку 10 % 

10.  Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків 4% 

11.  Інші об’єкти містобудування(ринки, стоянки, гаражі) 10% 

3. Дане рішення  набирає чинності з дня його прийняття. 

4. Доручити секретарю міської ради  оприлюднити дане рішення на 

інформаційному стенді міської ради,  інтернетсайті  та в засобах масової 

інформації у строк не пізніше 10 днів після їх прийняття та підписання. 

5. Контроль за виконанням рішення доручити планово-бюджетній комісії 

міської ради. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення сесії Бережанської міської ради «Про внесення змін до пункту 

2 Додатку 2 «Порядку розрахунку розміру пайової участі замовника у створенні 

і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Бережанської 

міської ради (м. Бережани, сіл Лісники та Рай)» затвердженого рішенням сесії 

міської ради №449 від 21.06.2012р.» 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання  
Згідно діючого Порядку розрахунку розміру пайової участі у створенні та 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Бережани не 

передбачено чітку диференціацію  в залежності від функціонального 

призначення об’єкту будівництва чи реконструкції та їх соціально 

економічного значення для розвитку міста Бережани. 

З метою чіткого розподілу в залежності від функціонального призначення 

об’єкту будівництва чи реконструкції та стимулювання певних видів об’єктів 

розроблено проект даного рішення. 

 

2. Цілі державного регулювання. 

Проектом рішення сесії пропонується внести зміни до пункту 2 Додатку 2 

«Порядку розрахунку розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Бережанської міської 

ради (м. Бережани , сіл Лісники та Рай)» затвердженого рішенням сесії міської 

ради №449 від 21.06.2012р.» в частині зменшення розміру пайової участі для 

Будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів виробничого 

призначення та Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) станцій 

техобслуговування, мийок, автостоянок. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених 

цілей. 
Альтернативи у досягненні визначених цілей не існує.  

Розробка проекту рішення сесії «Про внесення змін до пункту 2 Додатку 

2 «Порядку розрахунку розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Бережанської міської 

ради (м. Бережани , сіл Лісники та Рай)» затвердженого рішенням сесії міської 

ради №449 від 21.06.2012р.» відповідає потребам у розв’язанні визначеної 

проблеми. 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. 

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, у проекті 

регуляторного акта передбачено внесення змін до пункту 2 Додатку 2 «Порядку 

розрахунку розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури  Бережанської міської ради (м. 

Бережани , сіл Лісники та Рай)». Таким чином, такий регуляторний акт містить 



норми, які спрямовані на приведення вказаного нормативно-правового акту у 

відповідність до чинного законодавства. 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акту. 

Прийняття зазначеного проекту регуляторного акта сприятиме покращенню 

бізнес-середовища в м. Бережани та залученню інвестицій. 

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту. 

Впровадження цього регуляторного акту буде сприятиме покращенню бізнес-

середовища в м. Бережани та залученню інвестицій. Впровадження вимог 

такого регуляторного акта державними органами не потребує додаткових 

витрат з бюджету. 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту. 

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю 

внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в 

інших необхідних випадках. 

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту. 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі 

АРВ та враховуючи те, що рішенням сесії «Про внесення змін до пункту 2 

Додатку 2 «Порядку розрахунку розміру пайової участі замовника у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Бережанської 

міської ради (м. Бережани , сіл Лісники та Рай)» затвердженого рішенням сесії 

міської ради №449 від 21.06.2012р.» вносяться зміни до зазначеного Порядку, 

відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись за такими 

показниками: 

 кількість укладених договорів про пайову участь замовників; 

 сума коштів нарахованих згідно укладених договорів про пайову участь 

замовників. 

 

9. Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватись відстеження 

результативності регуляторного акту. 
Базове відстеження результативності проведено до дня набрання чинності 

регуляторного акта. 

Повторне відстеження результативності здійснюється через рік з дня набрання 

чинності цього рішення.  

Періодичні відстеження результативності цього рішення здійснюються раз на 

кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження 

результативності. 
 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 

 


