
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «___» _____________ 2022 року № ____ 
м. Олександрія 

 
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  
від 31 серпня 2021 року № 255 «Про затвердження  
Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань  
співвласників багатоквартирних будинків на території  
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 рр. 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 10 листопада 2022 року № 549 
«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 31 серпня 2021 року № 255 
«Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної громади на 2021-
2025 рр.»» та висновки постійних комісій міської ради, з метою розширення переліку 
необхідних  робіт і заходів з капітального ремонту, реконструкції і модернізації (в т. ч. 
енергоефективної) багатоквартирних будинків та гуртожитків на території Олександрійської 
територіальної громади, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ)    

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :  

1. Внести зміни та доповнення до Програми спільного фінансування та підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 рр. (рішення міської ради від 31 серпня 2021 року 
№255) згідно з додатком 1.  
  2. Внести зміни та доповнення в Додаток 1 до Генерального договору про 
співробітництво  (до п.2 розділу І) Програми спільного фінансування та підтримки  
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 рр. (рішення міської ради від 31 серпня 2021 року 
№255)  «ЦІЛІ КРЕДИТУВАННЯ, які підпадають  під відшкодування основної частини 
(«тіла») кредитів для ОСББ» та викласти його в новій редакції згідно з додатком 2.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 
економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, будівництва та раціонального використання природних 
ресурсів та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Гугленка Ю.О.  

 
 
 

Міський голова                        Сергій КУЗЬМЕНКО  
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Додаток 1 
до рішення міської ради  
від «___» _________ 2022 року № ___ 

 
Зміни та доповнення до Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 рр. 

 
 
1. Пп.1) п. 4 Розділу VІ. «МЕХАНІЗМ ТА ПОРЯДОК СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ» 

викласти в новій редакції:  
«капітальний ремонт та реконструкція конструктивних елементів та інженерного 

оснащення  багатоквартирних будинків (гуртожитків) ОСББ, а саме: покрівель, дахів, 
зовнішніх стін, цоколів, відмосток та ін., модернізація та ремонт ліфтів, капітальний ремонт 
та реконструкція належних до багатоквартирних будинків (гуртожитків) систем (мереж) 
теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання.  
Даний напрямок спрямований на системне вирішення проблемних питань, пов’язаних з 
відновленням або поліпшенням експлуатаційних характеристик  конструктивних елементів 
та інженерного оснащення багатоквартирних будинків (гуртожитків) ОСББ, стан яких не 
відповідає вимогам сьогодення.  
 
 

2. Пп. 1, 2, 3 п. 11 Розділу VІ. «МЕХАНІЗМ ТА ПОРЯДОК СПІЛЬНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ» викласти в новій редакції:  

 
№ 
з/п Зміст заходу Розмір фінансової підтримки 

1 2 3 
1. Капітальний ремонт та реконструкція 

конструктивних елементів та інженерних 
систем (мереж), модернізація та ремонт 
ліфтів багатоквартирних будинків 
(гуртожитків) ОСББ, які вперше беруть 
участь в Програмі  

до 70% від основної суми («тіла») 
кредиту – міський бюджет, але не 
більше 200 тис. грн за одним  
кредитним договором, решта – кошти 
ОСББ 

2. Капітальний ремонт та реконструкція 
конструктивних елементів та інженерних 
систем (мереж), модернізація та ремонт 
ліфтів багатоквартирних будинків 
(гуртожитків) ОСББ, які повторно беруть 
участь в Програмі  

до 60% від основної суми («тіла») 
кредиту – міський бюджет, але не 
більше 150 тис. грн за одним  
кредитним договором, решта – кошти 
ОСББ 

3. Капітальний ремонт та реконструкція 
конструктивних елементів та інженерних 
систем (мереж), модернізація та ремонт 
ліфтів багатоквартирних будинків 
(гуртожитків) ОСББ, які беруть участь в 
Програмі більш ніж два рази 

до 50% від основної суми («тіла») 
кредиту – міський бюджет, але не 
більше 100 тис. грн за одним  
кредитним договором, решта – кошти 
ОСББ 
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3. Пп.1 п. ІІІ Розділу VІІ. «ПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» викласти в новій 
редакції: 

ІІІ. Спільне фінансування робіт з капітального ремонту, модернізації та реконструкції 
багатоквартирних будинків і гуртожитків ОСББ 

№ 
з/п Зміст заходу Виконавець Термін 

виконання  

Розподіл 
спільного 

фінансування 
1. Капітальний ремонт та 

реконструкція конструктивних 
елементів та  інженерних 
систем (мереж), модернізація 
та  ремонт ліфтів 
багатоквартирних будинків 
(гуртожитків) ОСББ 

Управління ЖКГ, 
архітектури та 

містобудування міської 
ради, ОСББ, 

спеціалізовані 
підприємства 

2021-2025 рр. Згідно з п. 11 
розділу VI 
Програми 

 
4. Розділ VIII. «ЗАГАЛЬНИЙ (ОРІЄНТОВНИЙ) ОБСЯГ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ» викласти в новій редакції: 
 

№ 
з/п Назва заходів Всього, 

тис. грн. 
У тому числі за роками (прогноз) 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Капітальний ремонт та 
реконструкція  конструктивних 
елементів та інженерних систем 
(мереж), модернізація та  
ремонт ліфтів 
багатоквартирних будинків 
(гуртожитків) ОСББ, придбання 
матеріалів та обладнання на 
впровадження заходів з 
енергоефективності та 
енергозбереження  в 
багатоквартирних будинках 
(гуртожитках) ОСББ, 
реконструкція 
внутрішньобудинкових систем 
електропостачання гуртожитків 
ОСББ, спрямована на 
переведення абонентів на 
індивідуальних облік 
електричної енергії 
(включаючи проектні роботи) 

15200,00 2000,00 2500,00 3300,00 3300,00 4100,00 

у т.ч.       
Кошти бюджету Олександрійської 
територіальної громади:  9200,00 1200,00 1500,00 2000,00 2000,00 2500,00 

Кошти ОСББ: 6000,00 800,00 1000,00 1300,00 1300,00 1600,00 
 

 
 
 
Секретар міської ради                   Вікторія КОСЯК



Додаток 2 
до рішення міської ради  
від «___» _________ 2022 року № ___ 

 
Додаток 1 
до Генерального договору 
про співробітництво №_____ 
від «__»__________20____ 
(до п.2 розділу І) 

 
ЦІЛІ КРЕДИТУВАННЯ, 

які підпадають під відшкодування основної частини («тіла») кредитів для ОСББ  
(нова редакція)  

№ 
з/п Цілі 

1. 
Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції покрівель, дахів, зовнішніх 
стін, цоколів, відмосток, інших конструктивних елементів багатоквартирних будинків 
(гуртожитків)  

2.  Проведення робіт з модернізації та  ремонту ліфтів багатоквартирних будинків 
(гуртожитків) 

3. 
Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції належних до будинків 
(гуртожитків) інженерних систем (мереж) теплопостачання, водопостачання, 
водовідведення, електропостачання, газопостачання  

4.  Вузли теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, 
лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них 

5. Обладнання і матеріали для облаштування та ремонту індивідуальних теплових 
пунктів (ІТП) 

6. 

Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та балконні 
двері для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, 
горищ тощо) (крім однокамерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до 
них 

7. Двері для місць загального користування (в тому числі під’їздів, підвалів, технічних 
приміщень, горищ) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них 

8. Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) 
зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів 

9. Обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізації 
внутрішньобудинкових систем опалення 

10. 
Обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального 
користування (у тому числі заміни електропроводки, ламп (крім ламп розжарювання) 
та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів) 

11. Інші заходи щодо підвищення енергоефективності 

12. 
Реконструкція внутрішньобудинкових систем електропостачання гуртожитків ОСББ, 
спрямована на переведення абонентів на індивідуальних облік електричної енергії 
(проектні роботи) 

13. 
Реконструкція внутрішньобудинкових систем електропостачання гуртожитків ОСББ, 
спрямована на переведення абонентів на індивідуальних облік електричної енергії 
(електромонтажні роботи) 

 
 
Секретар міської ради    Вікторія КОСЯК   


