
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від  «____» _____________ 2021 року № _____ 

м. Олександрія  
 
Про затвердження Програми спільного фінансування  
та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних  
будинків на території Олександрійської територіальної  
громади  на 2021–2025 рр. 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 28, 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», 
Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку», Правил утримання будинків і прибудинкових територій, затверджених Наказом 
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 
2005 року № 76, з метою  підтримки діючих та стимулювання створення нових об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної 
громади шляхом спільного фінансування заходів  з капітального ремонту, модернізації та 
реконструкції (в т. ч. енергоефективної) будинків і гуртожитків, планування та 
відпрацювання організаційних заходів, спрямованих на збільшення  кількості  ОСББ та їх 
подальшої ефективної діяльності  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:  
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту :  
1) Затвердити Програму  спільного фінансування та підтримки об’єднань 

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

2) Взяти до відома, що фінансування заходів Програми спільного фінансування та 
підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території 
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 рр. здійснюватиметься за рахунок 
коштів бюджету Олександрійської територіальної громади відповідно до та в межах його 
показників на відповідний рік,  Програми соціально – економічного та культурного розвитку 
Олександрійської територіальної громади, коштів об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків із залученням фінансових ресурсів  кредитно-фінансових установ.  

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.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Гугленка Ю. О. 
 
Міський голова   Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету         Сергій ЗАВАЛІЙ   
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         Додаток  
         до рішення виконавчого комітету  
         від «____» ____________ № ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Олександрія – 2021 р.  
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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників 

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

 

1 Назва Програми  

Програма спільного фінансування та 
підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на території 
Олександрійської територіальної громади 
на 2021-2025 рр. (далі – Програма)  

2 Ініціатор розробки 
Програми 

Громадська організація «Рада голів 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків м. Олександрії» 

3 Розробник Програми  

Управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та 
містобудування Олександрійської міської 
ради  

4 Учасники Програми  

Управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та 
містобудування Олександрійської міської 
ради,   об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, кредитно-
фінансові установи  

5 Головний розпорядник 
бюджетних коштів 

Управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та 
містобудування  Олександрійської міської 
ради (далі – Управління) 

6 Термін реалізації Програми  2021-2025 рр. 

7 Джерела фінансування 
Програми  

Бюджет Олександрійської територіальної 
громади, кошти об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, кошти 
кредитно-фінансових установ 

8 

Загальний (орієнтовний) 
обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, тис. грн.  

15200,00 

у тому числі:  

9 

Кошти бюджету 
Олександрійської 
територіальної  громади, 
тис. грн.  

9200,00 

10 

Кошти об’єднань 
співвласників 
багатоквартирних будинків, 
тис. грн. 

6000,00 
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ІІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
  Програма спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної громади на 2021-
2025 рр. (далі – Програма) розроблена у відповідності до Конституції України, Цивільного 
кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-
комунальні послуги», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності в 
багатоквартирному будинку», Правил утримання будинків і прибудинкових територій, 
затверджених Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 17 травня 2005 року № 76.  
 
 

ІІІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 
ПРОГРАМА 

 
Наразі найбільш ефективною формою управління багатоквартирними будинками та 

гуртожитками є об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ). 
Створивши ОСББ, співвласники багатоповерхівки отримують реальну можливість:  

- безпосередньо приймати участь в прийнятті рішень, пов’язаних з управлінням 
(утриманням) спільного майна будинку (гуртожитку); 

- залучати на оптимальних умовах виконавців окремих робіт чи послуг, оскільки 
організаційна модель ОСББ дозволяє вільно оперувати коштами об’єднання;   

- брати участь в цільових програмах різного рівня та залучати додаткові, крім власних 
коштів, фінансові ресурси в реновацію підпорядкованих будинків (гуртожитків);  

Та незважаючи на очевидні переваги ОСББ у порівнянні з іншими формами 
управління, рівень створення об’єднань все ще лишається недостатньо високим. Однією з 
причин є недостатня поінформованість мешканців багатоповерхівок щодо їх прав і 
обов’язків в управлінні будинками (гуртожитками) та можливостей, які відкриваються перед 
ними за умови створення ОСББ. 

Діючі об’єднання в процесі статутної діяльності стикаються з проблемою 
недостатньої кількості обігових коштів та пов’язаної з цим неспроможності вирішувати на 
належному рівні питання капітального ремонту (модернізації, реконструкції) 
підпорядкованих будинків (гуртожитків). 

Для прискорення процесу структурних перетворень в системі управління 
багатоквартирними будинками і гуртожитками на території Олександрійської територіальної 
громади, полегшення  діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 
оновлення будинків (гуртожитків) необхідно виробити систему спільних дій органу 
місцевого самоврядування, ОСББ та мешканців багатоповерхівок.  

 
ІV МЕТА ПРОГРАМИ 

 
Метою Програми є:  
- поглиблення співпраці з головами правлінь діючих ОСББ, вироблення та реалізація 

обопільних рішень по нагальних питаннях діяльності об’єднань;  
– реалізація заходів з капітального ремонту, модернізації та реконструкції ( в т. ч. 

енергоефективної) в будинках і гуртожитках на території Олександрійської територіальної 
громади шляхом спільного фінансування із залученням коштів бюджету Олександрійської 
територіальної громади, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків із залученням 
фінансових ресурсів  кредитно-фінансових установ;  

- поповнення та оновлення знань законодавства України по питаннях, дотичних до 
діяльності ОСББ шляхом опрацювання методичних матеріалів, участі в семінарах і 
тренінгах;  
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- вивчення досвіду інших міст України в реалізації корисних практик співпраці 
місцевих адміністрації та ОСББ, впровадження їх на підпорядкованій території;  

-  вивчення та адаптація на місцевому рівні інноваційних можливостей для ОСББ;  
- інформаційно-консультативна допомога ініціативним групам мешканців 

багатоповерхівок, які бажають змінити форму управління будинком (гуртожитком).  
 
 

V ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Програма спрямована на виконання наступних завдань:  
  - максимальне інформування населення щодо можливостей, які відкриває створення в 
будинку (гуртожитку) ОСББ в плані контролю за обсягами і якістю житлово-комунальних 
послуг, здешевлення їх вартості, максимально ефективного використання коштів, які 
сплачуються за управління будинком (гуртожитком);  
  - підвищення зацікавленості мешканців будинків (гуртожитків) у створенні 
ефективного управителя в особі ОСББ;  
  - створення умов для активного формування та розвитку ОСББ на підпорядкованій 
території;  
  - спільне фінансування коштами міського бюджету та залучених коштів співвласників 
на реалізацію  заходів з капітального ремонту, модернізації та реконструкції (в т. ч. 
енергоефективної) в будинках (гуртожитках), в яких створені ОСББ;  

- створення власних спеціалізованих  джерел  та широкого залучення додаткових 
джерел фінансування капіталовкладень, залучаючи ОСББ та кредитно-фінансові установи до 
процесів фінансування заходів з капітального ремонту, модернізації та реконструкції (в т. ч. 
енергоефективної) в будинках (гуртожитках), в яких створені ОСББ 
  - покращення технічного стану конструктивних елементів та інженерних систем 
багатоквартирних будинків (гуртожитків) ОСББ, підвищення якості надання житлово-
комунальних послуг та комфорту проживання;  

- максимальне збільшення відсотку ОСББ в системі управління багатоквартирними 
будинками (гуртожитками) на території Олександрійської територіальної громади, 
підвищення їх ролі в житті громади;  

 
VІ МЕХАНІЗМ ТА ПОРЯДОК СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 
 1. Суть механізму Програми полягає у тому, що з бюджетних коштів 

Олександрійської територіальної громади відшкодовується Позичальникам – ОСББ частина 
кредитних коштів, залучених ними на впровадження заходів з капітального ремонту,  
реконструкції і модернізації (в т. ч. енергоефективної) підпорядкованих їм багатоквартирних 
будинків (гуртожитків). Частковому відшкодуванню з міського бюджету підлягають кошти, 
залучені на впровадження зазначених заходів в багатоквартирних будинках і гуртожитках 
ОСББ з терміном експлуатації не менше 20 років.  

2. Головним розпорядником бюджетних коштів по Програмі та відповідальним 
виконавцем є управління житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування Олександрійської міської ради (далі – Управління).  

3. Відшкодування частини кредитних коштів здійснюється на підставі Генерального 
договору про співробітництво між головним розпорядником бюджетних коштів 
Олександрійської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів цієї 
Програми, та кредитно-фінансовою установою (надалі – Генеральний договір) - додаток до 
цієї Програми. 

4. Відшкодування частини кредитів за отриманими і використаними кредитними 
коштами ОСББ здійснюється на впровадження наступних заходів: 

4.1. Капітальний ремонт конструктивних елементів та інженерних систем 
багатоквартирних будинків (гуртожитків) ОСББ, а саме: покрівель, цоколів, відмосток та ін., 
внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та 
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електропостачання. Даний напрямок спрямований на системне вирішення проблемних 
питань, пов’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників 
конструктивних елементів та інженерних систем будинку (гуртожитку), які не підлягають 
ефективному поточному ремонту.   

4.2. Реалізація заходів з енергоефективності та енергозбереження в багатоквартирних 
будинках (гуртожитках) ОСББ, в т. ч. придбання енергозберігаючих вікон і дверей для місць 
загального користування, теплоізоляція зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, 
покрівель та фундаментів, термомодернізація внутрішньобудинкових систем опалення, 
модернізація систем освітлення місць загального користування,  інших заходів, спрямованих 
на підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках (гуртожитках) ОСББ.  
Даний напрямок є продовженням практики «теплих кредитів», яка успішно реалізовувалась в 
м. Олександрії в період 2017-2020 рр. та має зацікавленість з боку ОСББ в її продовженні.   

4.3. Реконструкція внутрішньобудинкових систем електропостачання гуртожитків 
ОСББ, спрямована на переведення абонентів на індивідуальних облік електричної енергії 
(включаючи проектні роботи). Даний напрямок спрямований на розв’язання проблеми, 
пов’язаної із забезпеченням справедливого нарахування за спожиту на побутові потреби 
електричної енергії в гуртожитках ОСББ, в яких нарахування наразі здійснюються за 
показниками загальнобудинкових лічильників.  

5. ОСББ через проведення загальних зборів відповідно до статуту визначає необхідні 
першочергові роботи, та приймає рішення про залучення кредитних коштів, їхню суму та 
оптимальний термін кредиту.  

6. ОСББ за власні кошти замовляє (виготовляє) проектно-кошторисну документацію 
та проводить її експертизу у суб’єктів господарювання, який мають на це відповідний 
сертифікат, та надає її до Управління. Винятком є проектно-кошторисна документація на 
реконструкцію внутрішньобудинкових систем електропостачання багатоквартирних 
будинків (гуртожитків) ОСББ, у виготовленні якої даною Програмою передбачене дольове 
фінансування коштами міського бюджету.  

У разі потреби ОСББ оформляє дозвільні документи у відділі Державного 
архітектурно-будівельного контролю та укладає договір з технічним та авторським наглядом. 

7. Правління ОСББ на підставі рішення загальних зборів укладає кредитний договір з 
кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів 
кредитно-фінансової установи.  

Вимоги та умови, які висуваються до ОСББ кредитно-фінансовими установами (далі – 
Позичальник) визначаються внутрішньою політикою Позичальника.   

8. Кредитно-фінансова установа не пізніше десятиденного терміну від дати 
підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ подає 
головному розпоряднику коштів міського бюджету дані про Позичальника, який отримав 
кредит для реалізації зазначених вище заходів. 

9. Після отримання від Позичальника повного пакету документів (додаток 4 до 
Генерального договору), які підтверджують дійсність цільового використання кредитних 
коштів, кредитно-фінансова установа подає зведений реєстр Позичальників, які взяли 
кредити у цій установі.  

10. Відшкодування частини кредиту надається не пізніше шестидесятиденного 
терміну від дати отримання зведеного реєстру від кредитно-фінансової установи, але також 
не пізніше 20 грудня року, у якому був отриманий кредит, через перерахунок головним 
розпорядником бюджетних коштів  Олександрійської територіальної громади  на транзитний 
рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка у свою чергу розподіляє ці кошти на 
позичкові рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику бюджетних коштів  
Олександрійської територіальної громади надаються відповідні виписки чи підтверджуючі 
документи. 

11.  Фінансова підтримки (відшкодування частини основної суми «тіла» кредиту) з 
бюджету  Олександрійської територіальної громади  надається ОСББ на реалізацію заходів, 
визначених цією Програмою надається в наступних розмірах:  
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№ 
п/п Зміст заходу Розмір фінансової підтримки 

1 Капітальний ремонт конструктивних 
елементів та інженерних систем 
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 конструктивних 
елементів та інженерних систем 
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 конструктивних 
елементів та інженерних систем 
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 

4 Матеріали та обладнання для реалізації 
заходів з енергоефективності та 
енергозбереження в будинках 
(гуртожитках) ОСББ, в т. ч. 
енергозберігаючих вікон і дверей для 
місць загального користування, 
теплоізоляція зовнішніх стін, підвальних 
приміщень, горищ, покрівель та 
фундаментів, термомодернізація 
внутрішньобудинкових систем опалення, 
модернізація систем освітлення місць 
загального користування, облаштування 
будинкових вузлів обліку теплової енергії, 
інших заходів, спрямовані на підвищення 
енергоефективності в багатоквартирних 
будинках (гуртожитках) ОСББ, які вперше 
беруть участь в Програмі на умовах 
співфінансування  

до 20%  від основної суми («тіла») 
кредиту, але не більше 100 тис. грн. за 
одним  кредитним договором  – 
міський бюджет, решта - кошти ОСББ 

5 Вказані в п. 4 обладнання і матеріали для 
реалізації заходів з енергоефективності та 
енергозбереження в будинках 
(гуртожитках) ОСББ, які повторно беруть 
участь в заходах Програми  

до 10%  від основної суми («тіла») 
кредиту, але не більше 100 тис. грн. за 
одним  кредитним договором  – 
міський бюджет, решта - кошти ОСББ 

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

до 70% від основної суми («тіла») 
кредиту – міський бюджет, але не 
більше 150 тис. грн. за одним  
кредитним договором, решта - кошти 
ОСББ 

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

до 70% від основної суми («тіла») 
кредиту – міський бюджет, але не 
більше 200 тис. грн. за одним  
кредитним договором, решта - кошти 
ОСББ 
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Розмір відшкодування кредитних коштів за залученими в кредитно – фінансових 
установах кредитами, визначається спеціальною комісією, у складі представників 
виконавчих органів міської ради, громадських організацій, які сприяють діяльності 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, депутатів міської ради тощо. 
Кількісний та персональний склад Комісії та Положення про неї затверджується рішенням 
виконавчого комітету міської ради.  

Управління житлово – комунального господарства, архітектури та містобудування 
Олександрійської міської ради на підставі рішення Комісії, протягом 14 календарних днів  
готує та подає на розгляд виконавчого комітету міської ради відповідний проект рішення.  

У разі прийняття рішення про відмову в наданні відшкодування, комісія протягом 
трьох робочих днів після його прийняття надсилає Позичальнику письмову відповідь з 
обґрунтуванням причини відмови.  

Управління житлово – комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради згідно рішення виконавчого комітету міської ради реєструє юридичні та 
фінансові зобов’язання в Олександрійському управлінні Державної казначейської служби 
України в Кіровоградській області.  

Фінансове управління Олександрійської міської ради відповідно до зареєстрованих 
зобов’язань здійснює фінансування управлінню житлово – комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради на рахунок, відкритий в Олександрійському 
управлінні Державної казначейської служби України в Кіровоградській області. 

12. Відшкодування частини кредиту проводиться розпорядником коштів у порядку 
надходження від кредитно – фінансових установ зведених реєстрів Позичальників у межах 
бюджетних призначень по Програмі, виділених на поточний бюджетний рік. Питання, 
пов’язані з відшкодуванням частини кредитів, отриманих ОСББ на заходи з 
енергозбереження на наступний рік, повинні розглядатись після прийняття бюджету міста, за 
умови передбачення коштів на реалізацію заходів Програми на відповідний рік.  

13. Розпорядник бюджетних коштів Олександрійської територіальної громади  має 
право здійснювати заходи з перевірки пакетів документів Позичальників та контроль за 
цільовим використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови 
попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих 
днів. 

 
VІІ ПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 
№ 
п/п Зміст заходу Виконавець Термін 

виконання  
Розподіл спільного  

фінансування 
1 2 3 4 5 
1. Інформаційно-консультативна та організаційна робота, спрямована на збільшення  кількості  

ОСББ 
1.1 Надання консультацій 

ініціативним групам мешканців, 
які бажають змінити форму 
управління будинком 
(гуртожитком), по питаннях 
створення та початку діяльності 
ОСББ 

Управління ЖКГ, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради 

Постійно Не потребує фінансування 

1.2 Висвітлення на офіційному веб-
сайті Олександрійської міської 
ради здобутків в діяльності 
міських ОСББ, реалізованих та 
намічених спільних проектів 
ОСББ і міської влади 

Управління ЖКГ, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради, 
Управління 
інформаційної 
політики та цифрової 
трансформації 
міської ради 

Постійно Не потребує фінансування 

1.3 Відпрацювання організаційних 
питань, пов’язаних із зміною 

Управління ЖКГ, 
архітектури та 

Постійно Не потребує фінансування 
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форми управління 
багатоквартирними будинками 
(гуртожитками) (підготовка 
розпорядчих документів, передача 
технічної документації на 
багатоквартирні будинки 
(гуртожитки), врегулювання 
фінансових питань тощо) 

містобудування 
міської ради, 
управителі 
багатоквартирних 
будинків 
(гуртожитків) 

2. Поглиблення співпраці з головами правлінь діючих ОСББ, поповнення, оновлення та 
вдосконалення знань по питаннях, дотичних до діяльності об’єднань 

2.1 Проведення зустрічей з головами 
правлінь діючих ОСББ, 
обговорення нагальних питань 
діяльності об’єднань, прийняття 
обопільних рішень по 
розв’язанню проблем 

Управління ЖКГ, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради 

Постійно Не потребує фінансування 

2.2 Організація навчальних семінарів 
і тренінгів з питань діяльності 
ОСББ вивчення та адаптація 
інноваційних можливостей для 
ОСББ 

Управління ЖКГ, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради 

Постійно Не потребує фінансування 

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

3.1  Капітальний ремонт 
конструктивних елементів та 
інженерних систем 
багатоквартирних будинків 
(гуртожитків) ОСББ 

Управління ЖКГ, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради, ОСББ, 
спеціалізовані 
підприємства 

2021-2025 згідно п. 11 розділу VI 
Програми 

3.2 Придбання матеріалів та 
обладнання для реалізації заходів 
з енергоефективності та 
енергозбереження в будинках 
(гуртожитках) ОСББ,  

Управління ЖКГ, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради, ОСББ, 
спеціалізовані 
підприємства 

2021-2025 згідно пп. 11 розділу VI 
Програми  

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

Управління ЖКГ, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради, ОСББ, 
спеціалізовані 
підприємства 

2021-2025 згідно пп. 11 п. VI 
Програми 

4. Підвищення ролі ОСББ у житті територіальної громади 

4.1 Вивчення позитивного досвіду 
інших міст України у співпраці 
місцевої влади і ОСББ, 
впровадження корисних ініціатив 
на підпорядкованій території  

Управління ЖКГ, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради 

Постійно Не потребує фінансування 

4.2 Співпраця з громадською 
організацією «Рада голів 
об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків м. 
Олександрії» 

Управління ЖКГ, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради 

Постійно Не потребує фінансування 
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VIII ЗАГАЛЬНИЙ (ОРІЄНТОВНИЙ) ОБСЯГ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, 
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 
№ 
з/п Назва заходів Всього, 

тис. грн. 
у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Капітальний ремонт 
конструктивних елементів та 
інженерних систем, 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 

в 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 
 
 

IХ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 
Виконання заходів Програми сприятиме:  
- реалізації державної політики щодо подальшої децентралізації та демонополізації 

системи управління багатоквартирним житловим фондом;  
- сприяння подальшому створенню ОСББ – власної управлінської структури для 

вирішення проблем управління багатоквартирними будинками (гуртожитками) та передачі в 
їх управління більшості багатоквартирних будинків і гуртожитків на підпорядкованій 
території;  

- формування у співвласників почуття  відповідальності за власні будинки 
(гуртожитки) завдяки залученню в реалізацію заходів з їх капітального ремонту, модернізації 
та реконструкції коштів ОСББ;  

- покращення технічного стану та покращення експлуатаційних характеристик 
багатоквартирних будинків і гуртожитків ОСББ;  

- створення прозорого та рівноправного механізму взаємодії міської влади з ОСББ, 
спрямованої на вирішення нагальних проблем об’єднань, вдосконалення та покращення умов 
їх діяльності.  

 
Х КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМОЮ  

 
1. Керівництво Програмою здійснює заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних обов’язків.  
2. Координатором Програми є управління житлово-комунального господарства, 

архітектури та містобудування Олександрійської міської ради.  
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       Додаток 
        до Програми спільного фінансування та підтримки  
       об’єднань співвласників багатоквартирних 
       будинків на території Олександрійської 
       територіальної громади на 2021-2025 рр.  
       (до п. 3 розділуVI) 

 
         

 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР № ______ 

про співробітництво 
 
м. Олександрія «___» _________ 20__ року  
 
Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
Олександрійської міської ради, головний розпорядник бюджетних коштів Олександрійської 
територіальної громади (надалі – Розпорядник коштів), в особі начальника управління 
житлово – комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради, який діє 
на підставі Положення про управління з однієї сторони та 
_________________________________(надалі – Кредитно-фінансова установа), в особі 
__________________________, який діє на підставі _______________________________ з 
іншої сторони (надалі – Сторони), уклали цей договір про таке: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів співпраці 
Сторін у процесі відшкодування Розпорядником коштів частини кредиту, отриманого ОСББ 
(надалі – відшкодування частини кредиту) на цілі капітального ремонту, модернізації та 
реконструкції (в т. ч. енергоефективної) будинків і гуртожитків, у кредитно-фінансовій 
установі на цілі, передбачені у Програмі спільного фінансування та підтримки об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної 
громади на 2021-2025 рр. (надалі – Програма), у розмірах та у порядку, визначеному цим 
договором. 

1.2. Розпорядник коштів відшкодовує частину кредиту, отриманого ОСББ (надалі – 
Позичальники) на цілі капітального ремонту, модернізації та реконструкції (в т. ч. 
енергоефективної) будинків і гуртожитків (додаток 1 до цього договору) у кредитно-
фінансовій установі у розмірі до 70 відсотків від максимального розміру основної суми 
(«тіла») кредиту, але не більше 200 тис. грн. за одним кредитним договором, в залежності від 
виду заходів згідно з Програмою.  

1.3. Загальна сума договору відповідно до затверджених кошторисних призначень на 
20__ рік становить __________________ грн. (______), та може бути збільшена додатковими 
угодами, відповідно до внесених змін до кошторису, а саме збільшення асигнувань на 
виконання Програми. 

1.4. Кредитування позичальників здійснюється кредитно-фінансовою установою 
відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи. 

1.5 Кредити надаються виключно у національній валюті на підставі цього договору та 
поданих зведених реєстрів. 

 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТОРІН 

 
2.1. Для досягнення цілей за цим договором Сторони зобов’язуються: 
2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми; 
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2.1.2. Проводити заходи щодо пошуку позичальників, які бажають отримати кредит у 
кредитно-фінансовій установі та отримати право на відшкодування частини такого кредиту 
відповідно до умов Програми; 

2.1.3. обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка стосується 
предмету цього договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати 
науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один 
одного про результати подібних контактів.  

 
3. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА РОЗПОРЯДНИКА КОШТІВ 

 
3.1. Розпорядник коштів зобов’язується: 
3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані кредитно-фінансовою установою реєстри 

позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені у Програмі; 
3.1.2. Відшкодовувати частину кредиту за кредитним договором відповідно до 

реєстру позичальників, наданого кредитно-фінансовою установою;  
3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані кредитно-фінансовою установою зведені 

реєстри позичальників; 
3.1.4. Повідомляти кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути 

на виконання Сторонами умов цього договору за 3 дні до набрання ними чинності; 
3.1.5. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю 

кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі управлінню житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради у зв’язку з 
виконанням обов’язків за цим договором; 

3.1.6.  Виконувати інші зобов’язання за цим договором. 
 
3.2. Розпорядник коштів має право: 
3.2.1. Вносити на розгляд кредитно-фінансової установи пропозиції щодо 

вдосконалення правовідносин за цим договором, а також схеми кредитування 
Позичальників; 

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням кредитно-фінансовою установою умов 
цього договору; 

3.2.3 Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з 
додатком 4 до цього договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих 
за Програмою, відповідно до умов цього договору за умови попереднього письмового 
повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів. 
 

4. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ 
 

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов’язується: 
4.1.1 Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені у Програмі, у порядку, 

передбаченому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи; 
4.1.2. Відобразити у зведеному реєстрі суму коштів, яка необхідна для відшкодування 

частини кредиту за кредитним договором за кожним позичальником окремо; 
4.1.3. Формувати та зберігати у кредитно-фінансовій установі за кожним 

Позичальником, який отримав кредит у кредитно-фінансовій установі відповідно до умов 
цього договору, пакет документів згідно з переліком, наведеним у додатку 4 до цього 
договору; 

4.1.4. Формувати та подавати Розпоряднику коштів  реєстр Позичальників, які 
отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим договором, згідно 
з формою, наведеною у додатку 2 до цього договору; 

4.1.5. Не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між 
кредитно-фінансовою установою та ОСББ подавати розпоряднику коштів реєстр 
позичальників, які отримали кредит за Програмою; 
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4.1.6 Після отримання від позичальника повного пакету документів, наведеного у 
додатку 4 до цього договору, формувати та подавати розпоряднику коштів зведений реєстр 
Позичальників згідно з формою, наведеною у додатку 3 до цього договору; 

4.1.7 Перераховувати скеровані розпорядником коштів на рахунок кредитно-
фінансової установи кошти, призначені для відшкодування частини кредиту на позичкові 
рахунки позичальників, відповідно до умов цього договору та інших договорів, укладених у 
межах цього договору, для погашення основної суми кредиту (тіла кредиту) Позичальника; 

4.1.8. У разі повного дострокового погашення кредиту до часу надходження коштів, 
призначених на відшкодування частини кредиту, повідомляти розпорядника коштів про 
повне дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення; 

4.1.9. У разі, коли сума заборгованості за кредитом Позичальника на час надходження 
коштів з відшкодування частини кредиту є меншою від розміру відшкодування частини 
кредиту, перераховувати різницю таких коштів на рахунок розпорядника коштів; 

4.1.10. Здійснювати заходи з популяризації Програми щодо відшкодування частини 
кредиту позичальникам, які отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, 
передбачені у Програмі; 

4.1.11. Виконувати інші зобов’язання за цим договором; 
4.1.12. У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками у графі «Ціль 

кредитування» зазначати «у межах Програми» з подальшим переліком робіт, на які надається 
кредит. 

4.2. Кредитно-фінансова установа має право відмовити позичальнику у наданні 
кредиту у разі: 

4.2.1. невідповідності позичальника вимогам кредитно-фінансової установи та умовам 
цього договору; 

4.2.2. прийняття кредитним комітетом кредитно-фінансової установи рішення про 
відмову у видачі кредиту. 
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 

5.1. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які 
отримали кредит за Програмою у зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього договору. 

5.2. Розпорядник коштів не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування 
коштів для відшкодування частини кредиту позичальників з бюджету Олександрійської 
територіальної громади. 

5.3 Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову розпорядника 
коштів здійснювати відшкодування частини кредиту згідно зі сформованими кредитно-
фінансовою установою зведеними реєстрами. 
 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які 
не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, 
стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).  

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.  

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються відповідною торгово-промисловою палатою або іншим 
компетентним органом. 

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 
(десять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 
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7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
 

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до  
_____________  20__, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх 
зобов’язань за даним Договором. 

7.2. Цей договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає 
розірвати договір, подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії 
договору. 

7.3. Дія Генерального договору № ___ про співробітництво припиняється з моменту 
використання в бюджеті Олександрійської територіальної громади коштів на реалізацію 
Програми на відповідний рік.  

 
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться лише за згодою Сторін 

через укладення додаткових угод.  
8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору Сторони 

намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право 
звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання 
спору. 

8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної зі 
Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

8.4 Розпорядник коштів підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених реєстрів 
згідно з кредитними договорами та умовами цього договору, є учасниками Програми та 
зобов’язується відповідно до умов цього договору відшкодовувати частину кредиту 
Позичальника.  

 
9. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

         
Кредитно-фінансова установа 
________________  
________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________  
 
  
 
М. п. 

Управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування Олександрійської 
міської ради,  
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 
Бульварна, буд. № 25  
Код ЄДРПОУ 30327520, тел. (05235)7-23-43  
р/р .............................. в ДКС України , м. Київ 
 
М. п.  
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Додаток 1 
до Генерального договору 
про співробітництво №_____ 
від «__»__________20____ 
(до пп.2.1) 

 
ЦІЛІ КРЕДИТУВАННЯ, 

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

№ 
з/п Цілі 

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

2. 

Проведення робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем 
теплопостачання, водопостачання, водовідведення та електропостачання 
багатоквартирних будинків (гуртожитків) 

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

4. 

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 

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

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

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

8. 
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) 

9. Інші заходи щодо підвищення енергоефективності 

10. 
Реконструкція внутрішньобудинкових систем електропостачання гуртожитків ОСББ, 
спрямована на переведення абонентів на індивідуальних облік електричної енергії 
(проектні роботи) 

11. 
Реконструкція внутрішньобудинкових систем електропостачання гуртожитків ОСББ, 
спрямована на переведення абонентів на індивідуальних облік електричної енергії 
(електромонтажні роботи) 
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Додаток 2 
до Генерального договору 
про співробітництво №_____ 
від «___» __________20 ____ 
 

 
 
 
ПОГОДЖЕНО  
Кредитно-фінансова установа  

ПОГОДЖЕНО  
Головний розпорядник коштів місцевого 
бюджету  

 
 

Реєстр № ______ 
позичальників, які отримали кредит у ______________________________________ за 

Програмою спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків на території Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 рр.  

за __________________ 20 ___ рік (місяць) 
 
Реквізити кредитно-фінансової установи: _________________________________________  
 
№ 
з/п 

Назва 
позичальника ЄДРПОУ  Ціль 

кредиту  

№ і дата 
кредитного 
договору  

Строк 
кредитного 
договору  

Сума 
кредиту, 

грн 

Розмір 
компенсації, 

грн  

Місце 
реєстрації 

позичальника 
         
         

Всього     
  
Кредитно-фінансова установа:  
________________________________________________________________________________  
«_____» _______________20 __ р. _____________________________ __________________  
        (посада, прізвище та ініціали)    (підпис)  
 
 

___________________________________ 
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Додаток 3 
до Генерального договору 
про співробітництво №_____ 
від «___» __________20 ____ 
(до пп. 4.1.6.) 

 
 
 
ПОГОДЖЕНО  
Кредитно-фінансова установа  

ПОГОДЖЕНО  
Головний розпорядник бюджетних коштів 
Олександрійської територіальної громади 

 
Зведений реєстр № ____ 

позичальників, які отримали кредит у ______________________________________ за 
Програмою спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків на території Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 рр. 
за __________________ 20 ___ рік (місяць) 

 
Реквізити кредитно-фінансової установи: _________________________________________  
 

№ 
з/п 

Назва 
позичальника ЄДРПОУ  Ціль 

кредиту  

№ і дата 
кредитного 
договору  

Строк 
кредитного 
договору  

Сума 
кредиту, 

грн 

Розмір 
компенсації, 

грн 

        
        

Всього    
  
Кредитно-фінансова установа:  
________________________________________________________________________________  
«_____» _______________20 __ р. _____________________________ __________________  
        (посада, прізвище та ініціали)    (підпис)  
 

___________________________________ 
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Додаток 4 
до Генерального договору 
про співробітництво №_____ 
від «____» __________20 ____ 

 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 
які необхідні для відшкодування частини кредиту 

(зберігаються у кредитно-фінансовій установі) 
 
1. Статут ОСББ. 
 
2. Свідоцтво про державну реєстрацію, а у разі, якщо воно не видавалося, - виписка з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
 
3. Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).  
 
4. Наказ (витяг з протоколу) про призначення керівників на посади. 
 
5. Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших уповноважених осіб, які мають 
право підпису відповідних договорів та/або документів, що подаються до банку, засновників; 
копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів вищезазначеним особам. 
 
6. Копія рішення відповідних органів управління позичальника (зборів членів ОСББ, 
спостережної ради, правління тощо) про отримання кредиту та проведення робіт з 
капітального  ремонту, реконструкції модернізації (в т. ч. енергоефективної) будинку 
(гуртожитку). 
 
7. Кредитний договір. 
 
8. Документи, які підтверджують дійсність цільового використання кредитних коштів: 

1) Рахунки – фактури. 
2) Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний 

товар, надані послуги  або виконані роботи (копія). 
3) Акт перевірки цільового використання коштів за кредитом або документ, що 

підтверджує факт виконаних робіт з капітального ремонту, модернізації та реконструкції (в 
т. ч. енергоефективної). 

4) Акт прийому-передачі товару/ Акт виконаних підрядних робіт/Акт про надання 
послуг або накладна на товар. 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету         Сергій ЗАВАЛІЙ   
 
 


