
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

Про внесення змін до Порядку реалізації Програми підтримки та 
стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

З метою забезпечення реалізації заходів Програми підтримки та 
стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням 3-ої позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання            
№ 106 від 22.12.2020р., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та регламенту (протокол №____ від ____________р.), враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань інфраструктури (протокол                   
№___ від _________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 територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженого  рішенням 10-ої  сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 
від 25.06.2021р. №395, а саме:

1.1. Викласти п.2.1. Порядку у наступній редакції :
«2.1. Для участі у даному заході, до Центру надання адміністративних   

послуг Мукачівської міської ради голові правління ОСББ необхідно надати:
- заяву на отримання ОСББ фінансової допомоги з бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади на встановлення вузла(ів) обліку споживання 
води з засобами дистанційної передачі результатів вимірювання із згодою 
співфінансування, шляхом виготовлення за рахунок ОСББ проєктно- 
кошторисної документації;
- витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань;
- копію протоколу загальних зборів ОСББ щодо рішення про участь у 
Програмі підтримки та стимулювання створення об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 
2021-2023 роки, завірений головою правління та скріплений печаткою (за 



наявності печатки);
- кошторисний розрахунок вартості робіт». 

1.2. Викласти п.2.3. Порядку у наступній редакції :
«2.3. Для отримання фінансової допомоги з бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади, шляхом спільного фінансування на встановлення 
вузла(ів) обліку споживання води з засобами дистанційної передачі результатів 
вимірювання, до Центру надання адміністративних послуг Мукачівської 
міської ради голові правління ОСББ необхідно надати проєктно-кошторисну 
документацію». 

1.3. Викласти п.2.4. Порядку у наступній редакції :
«2.4. Вартість виготовлення за рахунок ОСББ проєктно-кошторисної 

документації є сумою співфінансування зі сторони ОСББ. Якщо сума в ПКД 
перевищує суму, що вказана в наданому ОСББ кошторисному розрахунку 
вартості робіт з врахуванням висновків комісії, різницю фінансує ОСББ».

1.4. Викласти п.3.1. Порядку у наступній редакції :
«3.1. Для участі у даному заході, до Центру надання адміністративних 

послуг Мукачівської міської ради голові правління ОСББ необхідно надати:
- заяву на отримання ОСББ фінансової допомоги з бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади на проведення капітального ремонту систем 
водопостачання та водовідведення у підвальних приміщеннях будинків із 
встановленням вузла(ів) обліку споживання води з засобами дистанційної 
передачі результатів вимірювання із згодою співфінансування, шляхом 
виготовлення за рахунок ОСББ проєктно-кошторисної документації та 
проведеної експертизи робочого проєкту (у випадку передбаченому 
Порядком);
- витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань;
- копію протоколу загальних зборів ОСББ щодо рішення про участь у 
Програмі підтримки та стимулювання створення об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 
2021-2023 роки, завірений головою правління та скріплений печаткою (за 
наявності печатки);

  - кошторисний розрахунок вартості робіт.

1.5. Викласти п.3.3. Порядку у наступній редакції :
«3.3. Для отримання фінансової допомоги з бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади, шляхом спільного фінансування на проведення 
капітального ремонту систем водопостачання та водовідведення у підвальних 
приміщеннях будинків із встановленням вузла(ів) обліку споживання води з 
засобами дистанційної передачі результатів вимірювання до Центру надання 
адміністративних послуг Мукачівської міської ради голові правління ОСББ 
необхідно надати:



- проєктно-кошторисну документацію;
- експертний звіт проєктної документації за робочим проєктом, який 
виготовляється за умови якщо кошторисна вартість робіт перевищує 300 тисяч 
гривень».

1.6. Викласти п.3.4. Порядку у наступній редакції :
«3.4. Вартість виготовлення за рахунок ОСББ проєктно-кошторисної 

документації та проведеної експертизи робочого проєкту (у випадку 
передбаченому Порядком) є сумою співфінансування зі сторони ОСББ. Якщо 
сума в ПКД перевищує суму, що вказана в наданому ОСББ кошторисному 
розрахунку вартості робіт з врахуванням висновків комісії, різницю фінансує 
ОСББ» .

2. В іншій частині Порядок реалізації Програми підтримки та 
стимулювання створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджений 
рішенням 10-ої  сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 25.06.2021р.  
№395, залишити без змін. 

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
Мукачівської міської територіальної громади на відповідні роки.

4. Контроль на виконання цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та 
постійну комісію з питань бюджету та регламенту.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


