
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 26 лютого  2019 р.                            м. Біла Церква                                    № 28 Р 

Про взаємодію структурних підрозділів Білоцерківської 

міської ради щодо забезпечення надходження коштів пайової 

участі від забудовників, які здійснюють будівництво на 

території м. Біла Церква 

 

Відповідно до Закону України від 17 лютого 2011р. № 3038-VI «Про регулювання 

містобудівної діяльності» та рішення Білоцерківської міської ради від 25 травня 2017 року 

№781-32-VII «Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2011 

року №494-17-VI «Про встановлення порядку залучення, розрахунку і використання коштів 

пайової участі замовника (забудовника) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Біла Церква», з метою забезпечення надходження коштів 

пайової участі до бюджету міста: 

 

1. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської 

ради, щомісячно до 5 числа, надавати письмову інформацію за попередній місяць управлінню 

капітального будівництва Білоцерківської міської ради щодо забудовників та  об’єктів 

будівництва з класом наслідків СС1 та СС2, розташованих на території м. Біла Церква, 

стосовно яких зареєстровано дозвільні документи з вказанням забудовника та його адреси, 

найменування і загальної площі об’єкта будівництва. 

2. Управлінню капітального будівництва Білоцерківської міської ради один раз у 

квартал звертатись з відповідним листом до Департаменту Державної архітектурно-

будівельної інспекції в Київській області для отримання інформації щодо забудовників та  

об’єктів будівництва з класом наслідків СС3, розташованих на території м. Біла Церква, 

стосовно яких зареєстровано дозвільні документи. 

3. Управлінню капітального будівництва Білоцерківської міської ради впродовж 5 

робочих днів опрацювати отриману інформацію. У разі виявлення фактів неукладених 

договорів пайової участі або несплати в повному обсязі пайового внеску забудовниками, що 

отримали відповідні дозвільні документи та ввели об’єкт будівництва в експлуатацію , 

терміново надіслати рекомендованим поштовим відправленням лист з вимогою укладення 

договору та сплати коштів пайової участі. 

За наявності обґрунтованих підстав, а саме, не реагування забудовника на лист-вимогу 

щодо укладення договору про пайову участь, управління капітального будівництва 

Білоцерківської міської ради надає письмову інформацію управлінню самоврядного контролю 

Білоцерківської міської ради з копіями наявних документів. 

4. Управлінню самоврядного контролю Білоцерківської міської ради здійснювати 

претензійно-позовну роботу щодо неплатників за поданням управління капітального 

будівництва Білоцерківської міської ради в порядку передбаченому законодавством України. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         Г. Дикий 
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