
Проект 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 10.09.2014 № 40 

«Про внесення змін до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання 

коштів пайової участі у  

розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя, 

затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2012 № 77» 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою 

забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м.Запоріжжя, Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 

участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя, 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 24.12.2012 №77 «Про порядок 

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя», виклавши його у 

новій редакції (додається). 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

2.1. Рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012 №77 «Про порядок залучення, 

розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя». 

2.2. Рішення Запорізької міської ради від 10.09.2014 №40 «Про внесення змін до Порядку 

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя, затвердженого 

рішенням міської ради від 24.12.2012 № 77».  

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення. 

4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради оприлюднити дане 

рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М., та постійну комісію з 

питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Чумаченко 

І.М.).  

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Буряк 

 

 

 

Рішення підготовлено: 

департаментом архітектури та 

містобудування міської ради 

В.о.директора департаменту -  

заступник головного архітектора міста                                        Л.М.Буянкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналіз впливу регуляторного акту - проекту рішення Запорізької міської ради 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про внесення змін 

до Порядку залучення, розрахунку розміру і  

використання коштів пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Запоріжжя,  

затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2012 № 77» 
  

 Назва регуляторного акта:       Проект рішення Запорізької міської ради «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про 

внесення змін до Порядку залучення, розрахунку розміру 

і використання коштів пайової участі у розвитку 

інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. 

Запоріжжя, затвердженого рішенням міської ради від 

24.12.2012 № 77» 

Регуляторний орган: Запорізька міська рада 

Розробник документа:               Департамент архітектури та містобудування Запорізької 

міської ради 

Відповідальна особа: Буянкова Л.М. 

Контактний телефон: (061) 233-42-31, (061) 228-42-77 

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Запорізької міської ради «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про внесення змін до 

Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя, затвердженого 

рішенням міської ради від 24.12.2012 № 77» (далі Аналіз) підготовлений з метою 

одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 №308. 

1. Визначення проблеми:  
1.1. Розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя. 

2. Цілі регулювання: 
2.1. Створення і фінансування програми розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м.Запоріжжя, залучення і заохочення до участі в ній інвесторів при 

забудові міста, забезпечення зростання темпів будівництва та інвестиційної привабливості 

міста. 

3. Альтернативні способи досягнення цілей:  
3.1. Прийнятних альтернативних способів досягнення інтенсивного розвитку території 

м.Запоріжжя не існує. 

3.2. Затвердження рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про внесення змін до Порядку залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Запоріжжя, затвердженого рішенням міської ради від 

24.12.2012 № 77» удосконалить раніше прийнятий Порядок, дозволить створити зрозумілу 

і прозору систему залучення інвесторів до реконструкції і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя. 

4. Механізми і заходи розв’язання проблеми:  
4.1. Механізм для розв’язання проблеми крок за кроком відображений у «Порядку 

залучення та використання коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 



інфраструктури м.Запоріжжя», розробленого відповідно до статті 40 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». 

5. Строк дії акта: 
5.1. Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін з 

можливістю внесення змін. 

6. Заходи відстеження результативності регуляторного акта. 
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання 

чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх  

аналізу. 

Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років з дня набрання чинності 

рішення. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу 

якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом 

внесення відповідних змін.  

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, 

починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. 

В.о. директора департаменту – 

заступник головного архітектора міста                                              Л.М. Буянкова 

 


