
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 69 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.12.2019               Мукачево    №1668 
 
Про затвердження Програми підтримки та стимулювання створення  
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  

  

 
Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
04.12.2019 №365 «Про схвалення проєкту Програми відшкодування різниці між 
затвердженим тарифом та розміром економічно обґрунтованих витрат на 
утримання ліфтового господарства житлового фонду Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку (протокол №77 від 04.12.2019 р.), постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту (протокол №66  від  04.12.2019 р.), 
керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 
 
 1. Затвердити Програму підтримки та стимулювання створення  об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки (додається). 
 2.  Вважати таким, що втратило чинність рішення 58 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 27.06.2019 року №1415 «Про затвердження 
Програми сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків в м. Мукачево на 2019-2020 роки (нова редакція)» з 
усіма змінами та доповненнями з 01.01.2020 року. 
         3.  Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
Програми проводити в межах затверджених асигнувань в міському бюджеті на 
відповідні роки. 
         4. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2020 року. 
         5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради (В.Гасинця) та 
постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку. 
 
 
Міський голова                 А. Балога 
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         Додаток до рішення 
          Мукачівської міської ради 

          69 позачергової  
сесії 7-го скликання  

          05.12.2019 №1668 
 
 

Програма підтримки та стимулювання створення  об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки 
 

1. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
 

Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

2. Рішення виконавчого комітету 
про погодження Програми 

від 04.12.2019 №365 

3. Розробник Програми Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

4. Співрозробник Програми - 
5. Відповідальний виконавець 

Програми 
Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, ОСББ, 
банківські та  інші кредитно-
фінансові установи 

5.1. Головний розпорядник 
бюджетних коштів 

Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, ОСББ, 
банківські та  фінансово-кредитні 
установи 

7. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 
7.1. Етапи виконання Програми I–2020 рік 

II–2021 рік 
ІІІ – 2022 рік 

8. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми 
(для комплексних програм) 

Кошти державного бюджету, 
кошти міського бюджету, кошти 
ОСББ, фінансово-кредитних 
установ, міжнародних організацій 
та кошти  банківських установ  

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього, 
у тому числі (тис. грн.): 

90 000,0  в т.ч.: 
2020 рік – 30 000,0 
2021 рік – 30 000,0 
2022 рік – 30 000,0 

9.1. Міський бюджет (тис. грн.): 90 000,0 
 Коштів інших джерел - 
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
На сьогоднішній день найбільш проблемною сферою щодо реалізації 

політики енергозбереження є багатоквартирні будинки. 
Незважаючи на ряд заходів, проведених органом місцевого 

самоврядування у попередні роки, власники квартир досить скептично 
ставляться до питань зміни форми управління власним майном. Основними 
факторами, що стримують створення Об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) є: 

- байдужість частини мешканців багатоквартирних будинків до 
технічного стану будинків, упорядкованості прибудинкової території; 

- відсутність необхідних знань щодо особливостей та переваг 
функціонування ОСББ; 

- інертність мислення мешканців, бажання покращити умови життя 
без будь-яких зусиль зі свого боку, небажання брати на себе відповідальність за 
інших співвласників багатоквартирного будинку; 

- відсутність професійних управителів багатоквартирних будинків; 
- зношеність та застарілість конструктивних елементів та технічного     

обладнання багатоквартирних будинків; 
- необхідність значного обсягу коштів ОСББ для виконання робіт з 

поточного та капітальних ремонтів, заходів з модернізації багатоквартирних 
будинків; 

- низька обізнаність мешканців про діючі програми фінансової 
підтримки ОСББ. 

 Всі ці фактори разом призводять до необґрунтовано великих обсягів 
споживання енергоресурсів у багатоквартирних будинках. Стимулювання 
впровадження енергозберігаючих заходів на принципах співфінансування 
ОСББ дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів у 
кілька разів. 

Світовий досвід показує, що лише інституції співвласників 
багатоквартирних будинків здатні ефективно освоювати інвестиції у житловий 
фонд. На сьогодні склалася ситуація, коли більшість квартир у 
багатоквартирних будинках,які знаходяться на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади (далі – Мукачівської ОТГ), перебувають у 
приватній власності, однак самі будинки, як цілісні майнові комплекси, їх 
капітальні ремонти фінансуються за рахунок міського бюджету. Власники 
квартир не тільки не мають навичок самостійного управління спільним майном, 
але навіть і не усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків, 
та відповідно не визнають своїх обов’язків щодо утримання такого майна в 
належному стані. 

3. Мета Програми 
          Метою Програми є стимулювання створення та забезпечення 
ефективного функціонування ОСББ на території Мукачівської ОТГ, 
підвищення ефективності управління житловим фондом, забезпечення 
надійності та безпечної експлуатації житлового фонду, вирішення проблем з 
реалізації права власності у багатоквартирному будинку. Дана мета 
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реалізується шляхом відшкодування частини кредитів, взятих на здійснення 
заходів з енергоефективності в багатоквартирних будинках, з бюджетів різних 
рівнів, коштів ОСББ та інших коштів, залучення яких не заборонене чинним 
законодавством України, надання разових фінансових допомог на розвиток 
ОСББ. 
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.Обсяги та 
джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 
 4.1. На сьогоднішній день основні проблеми створення та належного 
функціонування ОСББ зводяться до таких факторів, як непоінформованість 
мешканців багатоквартирних будинків про механізм управління спільним 
майном, відсутність бажання самостійно керувати спільним майном, 
незадовільний технічний стан багатоквартирних будинків та відсутність коштів 
для проведення ремонтних робіт. Так, для вирішення даних проблемних питань 
на державному рівні було створено відповідні цільові програми фінансування 
(кредитування) ОСББ, спрямовані на впровадження енергозберігаючих 
технологій, де частину коштів отриманих від банківських, або інших кредитно-
фінансових установ визначених програмами, відшкодовує держава. Так, орган 
місцевого самоврядування шляхом прийняття даної Програми долучається до 
відшкодування частини відповідних кредитів, чим,у свою чергу, зменшує 
фінансове навантаження на співвласників багатоквартирних будинків при 
виплаті відповідних запозичень. 
 4.2. Також даною Програмою передбачаються заходи з надання разової 
фінансової допомоги, що при створенні ОСББ та відсутності власних 
акумульованих коштів дає можливість провести першочергові ремонтні роботи 
для відновлення належного технічного стану багатоквартирного будинку. 
Тобто, органом місцевого самоврядування таким чином надається фінансова 
підтримка та зменшується фінансове навантаження на співвласників 
багатоквартирних будинків при створенні ОСББ та самостійному управлінні 
спільним майном. 

4.3. Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в сумі 90 000,0 
тис.грн. (додаток 1 до Програми). 

4.4. Термін реалізації заходів – протягом 2020-2022 років. 
 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники 
 
5.1. Основними завданнями даної Програми є:  
5.1.1. Зацікавлення мешканців багатоквартирних будинків у створенні 

ОСББ та ефективному управлінні спільним майном. 
5.1.2. Виявлення ініціативних груп в житлових будинках та надання їм 

консультаційної допомоги у створенні ОСББ.  
5.1.3. Популяризація економічних і соціальних переваг енергозбереження, 

підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.  
5.1.4. Зменшення споживання населенням енергоресурсів через 

стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. 
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5.1.5. Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів та, як 
наслідок,зменшення фінансового навантаження на мешканців 
багатоквартирних будинків шляхом скорочення енерговитрат тавідшкодування 
з міського бюджету частини суми кредитів одержаних ОСББ на реалізацію 
енергозберігаючих заходів згідно цільових програм. 

 
6. Напрями діяльності та заходи Програми 

  
 Для успішної реалізації Програми мають бути здійснені наступні заходи 
(додаток 2 до Програми): 
 6.1. Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження 
заходів з енергозбереження багатоквартирних будинків. Даний захід включає: 
6.1.1. Фінансове забезпечення енергоефективної модернізації багатоквартирних 
будинків шляхом відшкодування частини суми кредиту, отриманого ОСББ на 
виконання заходів, визначених  Державною цільовою економічною програмою 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки (урядова 
програма «теплих» кредитів). 
6.1.2. Відшкодування частини суми кредиту, отриманого ОСББ на виконання 
заходів з енергоефективності у житловому фонді за Програмою підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ». 
 6.2. Надання разової фінансової підтримки ОСББ Мукачівської ОТГ на 
проведення ремонтних робіт. Даний захід включає в себе модернізацію, 
реконструкцію, утеплення і ремонт покрівель, дахового перекриття, підвальних 
приміщень; модернізацію та утеплення стін фасаду; утеплення під’їздів 
(встановлення та заміна вікон, вхідних дверей); модернізацію систем освітлення 
під’їздів. Виконання даного заходу сприятиме покращенню загального 
технічного тану багатоквартирних будинків, покращення комфортності 
проживання для мешканців, зменшення фінансових витрат на житлово-
комунальні послуги за рахунок використання енергозберігаючих технологій. 
 6.3. Надання разової фінансової підтримки ОСББ Мукачівської ОТГ на 
проведення робіт з ремонту і модернізації інженерних мереж. Даний захід 
включає в себе модернізацію та заміну внутрішньо будинкових інженерних 
мереж (водопостачання, каналізації, газопостачання, електропостачання та ін.), 
заміну та встановлення головних розподільних щитів у житлових будинках. 
Виконання даного заходу сприятиме підвищенню надійності інженерних мереж 
будинків, продовження строку їх експлуатації, зменшення витрат на житлово-
комунальні послуги для мешканців багатоквартирного будинку. 
 6.4. Надання разової фінансової підтримки ОСББ Мукачівської ОТГ на 
проведення робіт з ремонту та модернізації ліфтів. Даний захід передбачає 
фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації для 
проведення ремонту та модернізації ліфтів та обладнання, проведення її 
технічної експертизи. Оскільки ліфти багатоквартирних будинків Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на сьогодні є морально застарілими, а 
технічний стан потребує значних вкладень, проведення ремонту та модернізації 
ліфтів значно підвищить рівень безпеки та зручність їх експлуатації для 
населення. 
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6.5. Порядок реалізації заходів Програми підтримки та стимулювання 
створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, а саме перелік 
необхідних дій, подання документів та встановлення розмірів відшкодувань з 
міського бюджету затверджується рішенням Мукачівської міської ради. 
 

7. Координація та контроль за виконанням Програми 
 

7.1.Управління міського господарства Мукачівської міської ради 
здійснює координацію дій між учасниками Програми та контролює їх 
виконання. 

7.2. Відповідальність за достовірність поданих документів, відповідно до 
чинного законодавства України, несуть учасники Програми. 

7.3. Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми 
щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку 
до 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Мукачівської міської 
ради та відділу економіки Мукачівської міської ради інформацію про стан 
виконання відповідних програм згідно додатку 3 до цього Порядку. 

7.4. Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми 
за підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про 
стан виконання програми до 01 березня року наступного за звітним періодом. 

7.5. У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і 
джерела фінансування програми, виконання результативних показників у 
динаміці з початку дії програми та пояснювальну записку про роботу 
співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання – 
обґрунтування причин невиконання. 
 
 
Секретар міської ради                                                                                І. Маняк 
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Додаток 1 до Програми підтримки та 
стимулювання створення  об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки 

 

Ресурсне забезпечення  Програми підтримки та стимулювання  
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки 
 

                                                                                                                                                                                             тис.грн. 
Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 
виконання програми (тис. 
грн.) 

2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього витрат на виконання 
Програми  

Обсяг ресурсів, усього, у тому 
числі: 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0 

міський бюджет 30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0 
кошти не бюджетних джерел     

 
  
 
 Секретар міської ради                                                                            І. Маняк 
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Додаток 2 до Програми 
підтримки та стимулювання створення об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки   

 
Перелік заходів і завдань Програми 

підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

№ 
п/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
викона

ння 
заходу 

Виконавці 
 

Джерела 
фінансу- 

вання 

Обсяги фінансування 
(вартість), тис.грн., 

Очікуваний 
результат 

2020 
рік 

2021 
рік 

2022 
рік 

1. Відшкодування частини 
кредитів, отриманих ОСББ 
на впровадження заходів з 
енергозбереження 
багатоквартирних будинків 
 

1.1. Фінансове забезпечення 
енергоефективної модернізації 
багатоквартирних будинківшляхом 
відшкодування частини суми 
кредиту, отриманого ОСББ на 
виконання заходів, визначених  
Державною цільовою економічною 
програмою енергоефективності і 
розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних 
видів палива на 2010-2020 роки 
(урядова програма «теплих» 
кредитів). 

2020 
рік 

УМГ, 
ОСББ,  
кредитно-
фінансова 
установа, 
суб’єкти 
підприємни
цької 
діяльності 

Міський 
бюджет 

5 000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реалізація заходів 
Програми значно 
стимулюватиме 
населення 
Мукачівської ОТГ  
до провадження 
енергозберігаючих 
заходів у побуті, а 
це, в кінцевому 
результаті, 
призведе до 
значного 
скорочення 
споживаннянаселе
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1.2.  Відшкодування частини суми 
кредиту, отриманого ОСББ на 
виконання заходів з 
енергоефективності у житловому 
фонді за Програмою підтримки 
енергомодернізації 
багатоквартирних будинків 
«ЕНЕРГОДІМ». 

2020-
2022 
роки 

10 000,
0 

15 000,
0 

15 000,
0 

нням 
енергоресурсів та 
зменшення обсягів 
призначених 
субсидій на їх 
оплату. 
 
Суттєва економія 
споживання 
енергетичних 
ресурсів та витрат 
на комунальні 
послуги об’єднань 
співвласників 
багатоквартирних 
будинків, 
поліпшення 
зовнішнього 
вигляду будівель, 
продовження 
строку їх 
експлуатації, 
підвищення рівня 
комфорту, умов 
проживання у 
будинках та 
вартості таких 
будинків 
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2. Разова фінансова підтримка 
ОСББ Мукачівської ОТГ на 
проведення ремонтних робіт 

Заходи, передбачені Програмою за 
даним напрямком фінансування 
включають: 
- модернізація, реконструкція, 
утеплення і ремонт покрівель, 
дахового перекриття, підвальних 
приміщень; 
-  модернізація та утеплення стін 
фасаду; 
- утеплення під’їздів (встановлення 
та заміна вікон, вхідних дверей); 
-  модернізація систем освітлення 
під’їздів. 
 

2020-
2022 
роки 

УМГ, 
ОСББ,  
суб’єкти 
підприємни
цької 
діяльності 

Міський 
бюджет  

5 000,0 5 000,0 5 000,0 Поліпшення стану 
житлових 
будівель, 
підвищення 
комфортності 
проживання у них, 
зменшення витрат 
на житлово-
комунальні 
послуги 
 
 

3. Разова фінансова підтримка 
ОСББ Мукачівської ОТГ на 
проведення робіт з ремонту 
і модернізації інженерних 
мереж 

Заходи, передбачені Програмою за 
даним напрямком фінансування 
включають: 
- модернізація та заміна внутрішньо 
будинкових інженерних мереж 
(водопостачання, каналізації, 
газопостачання, електропостачання 
та ін.) 
- заміна та встановлення головних 
розподільних щитів у житлових 
будинках; 
 

2020-
2022 
роки 

УМГ, 
ОСББ,  
суб’єкти 
підприємни
цької 
діяльності 

Міський 
бюджет 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 Підвищення 
надійності 
інженерних мереж 
будинків, 
продовження 
строку їх 
експлуатації, 
зменшення витрат 
на житлово-
комунальні 
послуги 

4. Разова фінансова підтримка 
ОСББ Мукачівської ОТГ на 
проведення робіт з ремонту 
та модернізації ліфтів 

Заходи, передбачені Програмою за 
даним напрямком фінансування 
включають: 
 - виготовлення проектно-
кошторисної документації та 
проведення її технічної експертизи; 
- проведення ремонту та 
модернізації ліфтів, їх технічного 

2020-
2022 
роки 

УМГ, 
ОСББ,  
суб’єкти 
підприємни
цької 
діяльності 

Міський 
бюджет 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 Забезпечення 
надійної та 
безпечної 
експлуатації ліфтів 
та обладнання до 
нього. 
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обладнання; 
Всьо
го: 

     30 000,
0 

30 000,
0 

30 000,
0 

 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                       І. Маняк 
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   Додаток 3 до Програми 
підтримки та стимулювання створення об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки   
  

Інформація про виконання програми за _______ рік 
 

1.   Управління міського господарства Мукачівської міської ради 
 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.   Управління міського господарства Мукачівської міської ради 
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.   Програма підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затверджена рішенням Мукачівської міської ради від _______ № ______ 

 КФКВ  Найменування програми, дата і номер рішення Міської ради про її затвердження 
1. Напрями діяльності та заходи програми  

 
№  

п/п 

Захід Головний 

виконавець 

та строк 

виконання 

Плановіобсягифінансування, тис. грн. Фактичніобсягифінансування, тис. грн. Стан 
виконаннязахо

дів 
(результативні
показникивико
нанняпрограми

) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 
Державний 

бюджет 
Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Кошти не 
бюджетних

джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 

(містобласн
огопідпоря
дкування) 
бюджети 

Кошти 
не 

бюджетн
ихджере

л 

              

 

 

 
 5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
                   тис. грн. 
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Бюджетні асигнування з 
урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усьог
о 

загальний фонд Спеціальний 
фонд усього Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд усього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

         
 
 
          Секретар міської ради                                                                                                                                             І. Маняк 
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