
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «___» _____________ 2021 року № ____ 
 

м. Олександрія 
 
Про Положення та склад комісії по визначенню  
розміру фінансової підтримки ОСББ  
 

Відповідно до ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення Олександрійської 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.», з метою об’єктивного визначення розміру фінансової підтримки  об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) шляхом відшкодування коштами міського 
бюджету м. Олександрії частини кредитних коштів, залучених ними на впровадження 
заходів з капітального ремонту, реконструкції і модернізації (в т. ч. енергоефективної) 
багатоквартирних будинків та гуртожитків  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ :  
 

1. Затвердити Положення про комісію з визначення розміру фінансової підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)   на впровадження заходів з 
капітального ремонту, реконструкції і модернізації (в т. ч. енергоефективної) 
багатоквартирних будинків та гуртожитків згідно з додатком 1. 

2. Затвердити склад комісії з визначення розміру фінансової підтримки об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на впровадження заходів з капітального 
ремонту, реконструкції і модернізації (в т. ч. енергоефективної) багатоквартирних будинків 
та гуртожитків згідно додатком 2.  

3. Контроль за виконанням розпорядження 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 1 
         до рішення виконавчого комітету    
         від «    »  ______________ № ____  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з визначення розміру фінансової підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ)   на впровадження заходів з капітального ремонту, 

реконструкції і модернізації (в т. ч. енергоефективної) багатоквартирних будинків та 
гуртожитків 

 
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
 1. Положення про комісію з визначення розміру фінансової підтримки об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)   на впровадження заходів з капітального 
ремонту, реконструкції і модернізації (в т. ч. енергоефективної) багатоквартирних будинків 
та гуртожитків (далі - Положення) розроблено з метою  розгляду питань, пов’язаних з 
наданням за рахунок коштів місцевого бюджету м. Олександрії відшкодування частини 
кредитних коштів, залучених ОСББ  на впровадження заходів з капітального ремонту, 
реконструкції і модернізації (в т. ч. енергоефективної) багатоквартирних будинків та 
гуртожитків відповідно до міської  Програми спільного фінансування та підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 рр., затвердженої рішенням Олександрійської міської 
ради від 31 серпня 2021 року № 255.   

2. Це Положення регламентує порядок створення і діяльності комісії з визначення 
розміру фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)   
на впровадження заходів з капітального ремонту, реконструкції і модернізації (в т. ч. 
енергоефективної) багатоквартирних будинків та гуртожитків (далі – Комісія).  

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, 
указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими 
законодавчими актами та нормативними документами у сфері житлово – комунального 
господарства та використання бюджетних коштів,  рішеннями міської ради та її виконавчого 
комітету.  

4. Комісія, її склад, Положення про неї затверджується рішенням виконавчого 
комітету міської ради. 

5. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Олександрійської 
міської, представники депутатського корпусу та виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради, інші особи, які в своїй професійній або громадській діяльності опікуються 
питаннями розвитку ОСББ.  

 
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 
Основним завданням Комісії є об’єктивний розгляд питань, пов’язаних з  наданням 

фінансової підтримки  об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
шляхом відшкодування коштами міського бюджету м. Олександрії частини кредитних 
коштів, залучених ОСББ на впровадження заходів з капітального ремонту , реконструкції і 
модернізації (в т. ч. енергоефективної) багатоквартирних будинків та гуртожитків.  Комісія 
визначає відсоток основної суми (тіла) кредиту, яка підлягає відшкодуванню, в залежності 
від її розміру, цільового призначення та особливостей об’єкта реалізації заходів.  

 
ІІІ. ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ 

РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ  
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1.  Формою роботи Комісії є засідання.  
2. Засідання комісія скликається за необхідністю  при отриманні міською радою від 

кредитно-фінансової установи зведеного реєстру Позичальників, які взяли кредити у цих 
установах.  Прийняття рішень по питаннях, віднесених до компетенції Комісії повинне 
забезпечувати відшкодування частини кредиту 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.  

3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів 
від її складу.  

4. Рішення Комісії приймається у присутності на засіданні більше половини її складу 
відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, який 
підписується всіма членами Комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівної кількості 
голосів, голос голови на засіданні Комісії є вирішальним.  

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

6. 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.  

 
IV. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ 

 
1.  Загальні положення. 
1) усі члени Комісії мають рівні права у вирішенні питань, які розглядаються на 

засіданні Комісії; 
2) у випадку, коли один з членів Комісії з різних причин вибуває, відповідним 

рішенням виконавчого комітету на його місце призначається інша особа; 
3)  Головою Комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради згідно з розподілом функціональних обов’язків.  
2. Голова Комісії: 
1) скликає і координує роботу Комісії; 
2) призначає і проводить засідання, підписує протоколи засідань; 
3) визначає функції секретаря та інших членів Комісії; 
4) має право делегувати повноваження членам Комісії; 
5) у разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник. 
 
3.  Секретар Комісії: 
1) вивчає і реєструє всі матеріали, які надходять до Комісії; 
2) готує матеріали, які необхідні для проведення засідань Комісії; 
3) веде протоколи засідань Комісії; 
4) організовує і веде діловодство роботи Комісії; 
5) у разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов’язків 

покладається на спеціаліста, який призначається головою Комісії чи його заступником. 
 
 
 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету                     Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 2 
         до рішення виконавчого комітету    
         від «    »  ______________ № ____  
 

Склад комісії  
з визначення розміру фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ)   на впровадження заходів з капітального ремонту, реконструкції і 
модернізації (в т. ч. енергоефективної) багатоквартирних будинків та гуртожитків 

 

Голова комісії: 

ГУГЛЕНКО  
Юрій Олександрович 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Заступник голови комісії: 

СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович 

- начальник управління житлово – комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської 
ради 

Секретар комісії: 

ЦІПОВ’ЯЗ  
Валентин Валерійович 

- головний спеціаліст житлово-комунального відділу  
управління житлово – комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 

Члени комісії: 

БОНДАРЕНКО  
Віталій Іванович 

- заступник начальника управління житлово – 
комунального управління міської ради, начальник 
житлово – комунального відділу управління 

ВОЛЬСЬКА  
Надія Володимирівна 

- головний спеціаліст, економіст відділу доходів та 
фінансів галузей виробничої сфери фінансового 
управління міської ради 

ЗАРІЦЬКИЙ  
Віталій Васильович - депутат міської ради (за згодою) 

ЛУКАШОВ  
Олександр Сергійович - начальник фінансового управління міської ради  

МАТВІЄНКО  
Михайло Володимирович - депутат міської ради (за згодою) 

СЕРГІЄНКО  
Оксана Григорівна  

- начальник планово – економічного відділу управління 
житлово – комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                     Сергій ЗАВАЛІЙ  


