
           
         

УКРАЇНА
    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

30  січня  2020  року           м. Чернігів                № 50/VII-1

Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння створенню ОСББ та підтримки 
будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою сприяння створенню об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та вдосконалення відносин, що виникають у сфері 
обслуговування житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельних кооперативів, міська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Програми сприяння створенню ОСББ та 
підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки, затвердженої в новій 
редакції рішенням Чернігівської міської ради 29 листопада 2018 року № 36/VII- 9 
(далі – Програма), а саме: 

1.1. Внести зміни у Паспорт Програми та викласти графу «Відповідальні 
виконавці Програми» та графу «Загальний обсяг коштів міського бюджету, 
необхідних для реалізації Програми, (тис. грн.)» в такій редакції:
 «

… …

Відповідальні 
виконавці Програми

Управління житлово-комунального господарства 
Чернігівської міської ради, Деснянська та 

Новозаводське районні у місті Чернігові ради, 
управління адміністративних послуг Чернігівської 

міської ради, об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельні 

кооперативи, комунальне підприємство 
«Новозаводське» Чернігівської міської ради , 

Державна установа «Фонд енергоефективності»
… …

Загальний обсяг 
коштів міського 

бюджету, необхідних 
для реалізації 

Програми, (тис. грн.)

46 185,00 тис. грн

… …
                                                                                                                                          ».



1.2. Доповнити Програму розділом 41 наступного змісту:
«Розділ 41. Механізм впровадження заходів з енергоефективності у 

багатоквартирних будинках ОСББ
Впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках 

ОСББ за Програмою Державної установи «Фонд енергоефективності» (далі – 
Програма Фонду) шляхом проведення технічного переоснащення інженерних 
систем та/або капітального ремонту огороджувальних конструкцій з їх 
утепленням здійснюється комунальним підприємством «Новозаводське» 
Чернігівської міської ради відповідно до укладених з ОСББ договорів за формою 
згідно з додатком 3 до Програми.

Проведення попереднього енергетичного аудиту у багатоквартирних 
будинках ОСББ, розробка проєктної документації на технічне переоснащення 
інженерних систем та/або капітальний ремонт огороджувальних конструкцій з їх 
утепленням та забезпечення проходження експертизи проєктної документації 
здійснюється за кошти міського бюджету, в тому числі, шляхом перерахування 
додаткового внеску міської ради у статутний капітал комунального підприємства 
«Новозаводське» Чернігівської міської ради.

Для впровадження заходів з енергоефективності ОСББ необхідно надати до 
комунального підприємства «Новозаводське» Чернігівської міської ради заявку та 
рішення загальних зборів ОСББ про: участь у Програмі Фонду, надання 
повноважень комунальному підприємству «Новозаводське» Чернігівської міської 
ради на вчинення дій в інтересах ОСББ, а також надання згоди на відшкодування 
інших заходів у порядку та на умовах, визначених Програмою Фонду та 
Грантовим договором.».

1.3. Внести зміни до розділу 5 «Джерела та обсяги фінансування заходів 
Програми» Програми:

1.3.1. Викласти абзац 2 в такій редакції: 
«Прогнозний обсяг фінансування заходів Програми з міського бюджету на  

2016-2020 роки складає 46 185,00 тис. грн.».
1.3.2. Доповнити таблицю «Прогнозний обсяг фінансового забезпечення 

виконання заходів Програми» наступними рядками:
«

Прогнозний обсяг фінансування заходів Програми
 (тис. грн.)Найменування 

заходу Всього 2016 2017 2018 2019 2020
Виконавці

… … … … … … … …
Заходи з енерго-
ефективності у 

багатоквартирних 
будинках ОСББ, в 

тому числі: 

7800,00 - - - - 7800,00

Управління 
житлово-

комунального 
господарства 
Чернігівської 
міської ради, 



Проведення 
попереднього 
енергетичного 

аудиту, розробка 
проєктної 

документації та 
забезпечення 

проходження її 
експертизи (кошти 
міського бюджету)  

7800,00 - - - - 7800,00

Розробка проєктної 
документації та 

забезпечення 
проходження її 

експертизи, 
виконання робіт з 

технічного 
переоснащення 

інженерних систем 
та/або капітального 

ремонту 
огороджувальних 
конструкцій з їх 

утепленням
(кошти об’єднань 

співвласників 
багатоквартирних 

будинків, інші 
джерела 

фінансування)

у відпо-
відних 
обсягах

- - - -
у відпо-
відних 
обсягах

комунальне 
підприємство 
«Новозавод-

ське» 
Чернігівської 
міської ради, 

ОСББ, 
ДУ «Фонд 

енергоефектив
ності»

                                                                                                                                                                   »
1.4. Доповнити Програму додатком 3 «Договір про надання повноважень на 

вчинення дій», що додається.
2. Фінансовому управлінню міської ради (Лисенко О. Ю.) щорічно при 

формуванні міського бюджету відповідно до наявних можливостей передбачати 
видатки на виконання Програми.

3. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Куц Я. В.), 
Деснянській районній у місті Чернігові раді (Грецький В. М.), Новозаводській 
районній у місті Чернігові раді (Кузнєцова-Молодча Т. С.), комунальному 
підприємству «Новозаводське» Чернігівської міської ради вжити відповідних 
заходів для реалізації Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Черненка А. В., постійну комісію міської ради з питань комунальної 
власності, бюджету та фінансів (Акименко В. В.) та постійну комісію міської ради 
з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та 
енергозбереження (Антонов О. С.).

Міський голова                                                                                    В. АТРОШЕНКО
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