
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020     Мукачево     №1805 

 
Про залучення коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 

З метою дотримання чинного законодавства України щодо пайової 
участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури населених пунктів Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади, відповідно до Закону України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної 
діяльності в Україні”, керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №81 
від 19.02.2020 р.), міська рада вирішила: 

1. На перехідний період, протягом 2020 року, залучення коштів пайової 
участі здійснювати згідно положень Закону України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної 
діяльності в Україні”. 

2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення 48 сесії Мукачівської 
міської ради 6 –го скликання №943 від 31.10.2013 «Про затвердження 
Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста Мукачева», рішення 38 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання  №1001 від 29.03.2018 «Про 
затвердження Положення  про комісію з питань залучення коштів  пайової  
участі  замовників у розвиток  інфраструктури міста Мукачева  та 
персонального складу  комісії», рішення 33 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання №838 від 30.11.2017 «Про внесення змін в Положення про порядок 
залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Мукачева». 



3. Створити та затвердити персональний склад комісії з питань 
залучення коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку  інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади (Додаток 1) 

4. Затвердити Положення  про комісію з питань залучення коштів  
пайової  участі  замовників у розвиток  інфраструктури населених пунктів 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади  (Додаток 2). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти начальника управління 
комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради та депутатську 
комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова                                                                                       А.БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 
 до рішення 74 сесії  

 Мукачівської міської ради 
        7 скликання  

від 20.02.2020 №1805 
  
 

Склад комісії 
з питань залучення коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку  

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 

 
Голова комісії: 
 
Балога Андрій Вікторович - міський голова. 
 
Заступник голови комісії: 
 
Федів Ростислав Євгенович - перший заступник міського голови. 
 
Секретар комісії: 
 
Майданевич Яна Борисівна - виконувач обов'язків начальника  відділу  

 архітектури  та     містобудування     
 управління  комунальної  власності та   
 архітектури Мукачівської міської ради; 

Члени комісії: 
 
Барчій Едуард Васильович  - заступник міського голови; 
    
Бортейчук Юрій Юрійович - начальник юридичного відділу       
   виконавчого комітету Мукачівської міської   
   ради ; 
 
Дерев'яник Маріанна  Федорівна    -   начальник відділу економіки виконавчого 
            комітету Мукачівської міської ради;                                        
 
Іванчо Роберт Йосипович  - депутат Мукачівської міської ради  

   (за згодою); 
 
Казибрід Олег Романович - заступник міського голови; 
 
 
 
 



Клочанко Ірина Анатоліївна - старший інспектор технагляду відділу  
   капітального будівництва Мукачівської  
   міської ради; 
 
Переста Олександр Михайлович  - депутат Мукачівської міської ради  

 (за згодою); 
 
   
Кравчук Юрій Олексійович  - депутат Мукачівської міської ради  

  (за згодою); 
    
 
Шаблій Маріанна Атанасівна - начальник відділу планування доходів 

бюджету,  грошового обігу, цінних паперів 
та з питань нових форм господарювання 
фінансового управління Мукачівської 
міської ради. 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                    І.МАНЯК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 до рішення 74 сесії  

 Мукачівської міської ради 
        7 скликання  

від 20.02.2020 №1805 
 

Положення 
про комісію з питань залучення коштів пайової участі замовників у розвиток 

інфраструктури населених пунктів Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади. 

 
І.Загальні положення 

 
Комісія з питань залучення коштів пайової участі замовників у  розвиток 

інфраструктури  населених пунктів Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади. (далі – Комісія) є дорадчим органом, створеним з 
метою об’єктивного та раціонального використання коштів пайової участі 
замовників у розвиток інфраструктури населених пунктів Мукачівської міської 
ОТГ, вирішення спірних питань, визначення розміру пайової участі та  термінів 
її сплати, питань, пов’язаних із звільненням від пайової участі та 
відшкодуванням різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних 
мереж та/або об’єктів інфраструктури та розміром пайової участі замовника у 
розвитку інфраструктури населених пунктів Мукачівської міської 
територіальної громади  

Комісія в своїй роботі керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами 
міністерств, відомств, Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, 
Мукачівського міського голови, а також цим Положенням. 

Персональний склад Комісії затверджується рішенням Мукачівської 
міської ради. 
 

ІІ.Мета та предмет діяльності Комісії та її права 
 

Основною метою роботи Комісії є залучення коштів замовника у 
розвиток інфраструктури населених пунктів Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади. 
Основні напрямки діяльності Комісії : 
- розгляд наданих замовником кошторисів про загальну кошторисну вартість 
об’єкта будівництва;  
- розгляд наданих замовниками документів, що підтверджують розмір пайової  
участі у розвиток інфраструктури населених пунктів Мукачівської міської ОТГ 
при виконанні технічних умов та кошторисної вартості будівництва, поза 
межами його земельної ділянки, інженерних мереж та/або об’єктів інженерної 
інфраструктури, передбачених технічними умовами; 
- погодження розміру та терміну сплати  замовниками пайової участі у розвиток 



інфраструктури населених пунктів Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади.; 
- надання юридичному відділу Мукачівської міської ради інформацію щодо 
здійснення відносно окремих замовників претензійно-позовної роботи по 
спонуканню сплати пайової участі. 
 

ІІІ.Організація роботи Комісії 
 

Комісію очолює голова Комісії – Мукачівський міський голова. 
Організує роботу комісії секретар. 

Основною формою роботи Комісії є її засідання. 
На засідання Комісії можуть запрошуватися замовники, а в разі 

необхідності – представники проектної та підрядної організацій, з якими 
замовник має договірні відносини. На засідання може прибути уповноважений 
представник замовника із довіреністю.  

Комісія не несе відповідальності за достовірність наданої замовником 
інформації. 

Засідання Комісії проводиться у міру необхідності. Засідання Комісії 
вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу 
або їх уповноважених представників.  

Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі відсутності – його 
заступник. 

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії, оформлюється 
протоколом, який затверджується головою Комісії або особою, яка головує на 
засіданні, і є обов’язковим для врахування у роботі структурним підрозділам 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 

У разі рівної кількості голосів, остаточне рішення приймає голова 
Комісії. 
 

ІV.Порядок підготовки питань на засідання Комісії 
 

Питання, що виносяться на розгляд Комісії, подаються управлінням 
комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради на підставі 
матеріалів, наданих замовниками. 

Спірні питання вносяться на розгляд Комісії на підставі письмового 
звернення на ім’я  Мукачівського міського голови з обґрунтованим висновком 
щодо необхідності розгляду такого питання. 
 

V.Припинення діяльності Комісії 
Діяльність Комісії припиняється на підставі рішення Мукачівської міської ради. 
 
 
Секретар  міської ради                                                                             І.МАНЯК 
  



 


