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МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 81 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.07.2020     Мукачево     №1962 
 
Про внесення змін до Порядку реалізації Програми підтримки та 
стимулювання створення  об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-
2022 роки, затвердженого рішенням 74 сесії Мукачівської міської ради 7-
скликання від 20.02.2020р. № 1829  
 
  З метою забезпечення належної реалізації заходів Програми підтримки та 
стимулювання створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
ефективного використання коштів для покращення технічного стану будинків в 
яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту (протокол 
№76  від 21.07.2020 р.), керуючись ст. 25, ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила:  
 
 1. Внести зміни до Порядку реалізації Програми підтримки та 
стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням 74 сесії Мукачівської міської ради 7-скликання від 
20.02.2020р. № 1829, (далі – Порядок), а саме: 
 1.1. доповнити пп. 1.11.2. п. 1.11. Розділу 1 Порядку наступним абзацом: 
« - інші енергозберігаючі заходи.»; 
 1.2. Розділ 1 Порядку доповнити наступними пунктами: 
«1.13. Розмір відшкодування частини кредиту з бюджету Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади для ОСББ визначається комісією, що 
створюється розпорядженням Мукачівського міського голови.». 
«1.14. Фінансування ОСББ проводиться на підставі рішення виконавчого  
комітету Мукачівської міської ради». 
 1.3. Абзац 5 п. 3.3. Розділу 3. Реалізація заходів Програми для отримання 
разової фінансової підтримки ОСББ, що розташовані на території Мукачівської 
ОТГ викласти в наступній редакції: 
 « - висновок, який підтверджує необхідність проведення поточного 
ремонту ліфтів, які експлуатуються більше 25 років та кошторисну 



документацію (у разі подання заяви на отримання разової фінансової 
підтримки, відповідно пп. 3.6.3. п 3.6. Розділу 3 Порядку).» 

1.4. Пункт 3.6.3. Розділу 3. Реалізація заходів Програми для отримання 
разової фінансової підтримки ОСББ, що розташовані на території Мукачівської 
ОТГ викласти в наступній редакції: 

« Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів у 
багатоквартирних будинках, де створено ОСББ, шляхом проведення поточного 
ремонту ліфтів, які експлуатуються більше 25 років, щодо яких є висновок, 
який підтверджує необхідність проведення ремонту.». 
 2. Внести зміни до додатку 1 до Порядку виклавши додаток 4 до 
Генерального договору про співпрацю в новій редакції згідно додатку до 
даного рішення. 
 3. В іншій частині Порядок реалізації Програми підтримки та 
стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затверджений рішенням Мукачівської міської ради від 20.02.2020 року №1829 
залишити без змін. 
 4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  
Управління міського господарства Мукачівської міської ради В. Гасинця та 
постійну депутатську комісію з питань житлово - комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 



        Додаток до рішення 
        81 сесії Мукачівської  
        міської ради 7 скликання 
        23.07.2020 №1962 
 
         
        Додаток 4 
        до Генерального договору 
        про співпрацю №_____ 
        «____»__________ 2020р. 
 
 

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, - 
виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань. 
      3. Довідка  з  ЄДРПОУ,  видана   органами  статистики  (у  разі  державної 
реєстрації юридичної особи до 17.12.2012). 
      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,)   про  отримання кредиту   та   проведення   енергозберігаючих   
робіт,   ремонту,   модернізації будинку. 
      7. Кредитний   договір. 
      8. Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів: 
      8.1. Рахунки–фактури. 
      8.2. Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів 
за придбаний товар або виконані роботи (копія), кошторисна документація. 
      8.3. Акт   перевірки   цільового   використання   коштів   за   кредитом  або 
документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів. 
      8.4. Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на 
товар.  
 
 
 
Секретар міської ради        І.МАНЯК 


