
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

IX сесія  VII  скликання 

 

РІШЕННЯ  
                                                                                                                                                                                                                                                                           

21   квітня   2016р.             № 178-VI 
Про внесення змін до Положення   «Про цільовий 

спеціальний фонд розвитку інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури територіальної 

громади Комсомольської селищної ради», затвердженого 

рішенням LXXIII сесії Комсомольської селищної ради VI 

скликання від 11.04.2013 року № 656-VI 

 

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

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Комсомольська 

селищна  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до абзацу 3 пункту 2 Положення «Про цільовий спеціальний фонд 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури територіальної 

громади Комсомольської селищної ради», затвердженого рішенням LXXIII сесії 

Комсомольської селищної ради VI скликання від 11.04.2013 року, № 656-VI, а саме: 

цифру та слово «4 відсотки» замінити на цифру та слово «1 відсоток» . 

2.   Дане рішення набуває чинності з дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з питань 

планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, 

праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії – Сілаєва 

В.А.). та мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності та 

правопорядку (голова комісії  – Кишинський В.М.) 

 

 

 

 

 

 

Комсомольського селищного голови                                      Д.М. Діхтяр 
 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення  IX сесії Комсомольської 

селищної ради VІI скликання  

                                                                                                     від «21»  квітня 2016 року 

№ 178-VI 

Положення 

про цільовий спеціальний фонд розвитку інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури територіальної громади Комсомольської селищної 

ради. 

 

1. Цільовий спеціальний фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури територіальної громади Комсомольської селищної ради утворено 

відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Положення 

«Про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-

транспортної інфраструктури при будівництві об’єктів на території Комсомольської 

селищної ради», затвердженого рішенням XLIV сесії Комсомольської селищної ради VI 

скликання від 27.12.2012року № 588-VI  

 

2. Фонд розвитку території Комсомольської селищної ради  акумулюється на 

цільовому 

спеціальному рахунку, який утворюється на селищному рівні. Фонд утворюється за 

рахунок 

коштів забудовників населених пунктів ради, які приймають участь у створенні соціальної 

та 

інженерно - транспортної   інфраструктури населених пунктів у розмірі, що не перевищує:  

10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта 

містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури 

та освіти, медичного і оздоровчого призначення) 

1 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта 

містобудування – для житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного 

і оздоровчого призначення 

  При надходженні коштів проводиться уточнення бюджету по доходах та видатках 

спеціального фонду бюджету. 

3. Фінансування видатків з цільового фонду здійснюється за рішенням сесії 

Комсомольської селищної ради. 

4. Кошти цільового фонду використовуються на слідуючі цілі: 

-   благоустрій внутріквартальних мереж, пішохідних тротуарів; 

- ремонт, модернізацію майна установ, які належать до соціальної інфраструктури 

територіальної громади Комсомольської селищної ради та фінансуються з селищного 

бюджету; 

-  на видатки житлово - комунального господарства (благоустрій території селищної ради, 

капітальний ремонт житлового фонду);       

-  розробку проектно - кошторисних документацій для проведення робіт по газифікації, 

водопостачанню, водовідведенню населених пунктів селищної ради.   

5. Кошти фонду можуть використовуватися лише в необхідних межах за цільовим 

призначенням на фінансування заходів, що передбачаються рішенням сесії Комсомольської 

селищної ради. 

6. Контроль за цільовим і своєчасним використанням коштів здійснює постійна 

комісія з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального 

захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. 

 
 

Секретар Комсомольської селищної ради      Г.О.Куценко 


