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Сьогодні у житловому господарстві існує такий парадокс — квартири (згідно з Зако-
ном України «Про приватизацію державного житлового фонду») стали індивіду-
альною приватною власністю, допоміжні приміщення — спільною власністю усіх 
співвласників, а будівля, разом із прибудинковою територією, нерідко і далі залиша-
ється (документально) власністю територіальної громади.

Реновація будівель не була пріоритетом у сфері ЖКГ, як наслідок — відбувається ста-
ріння та зношення багатоквартирної забудови у містах, через що виникає високий 
ризик аварійності та небезпеки для проживання у ній людей. Необхідно зробити 
прозорі механізми фінансових капіталовкладень для модернізації багатоквартир-
ного житла у територіальних громадах, оскільки у співвласників немає достатнього 
обсягу коштів для фінансування абсолютно всіх витрат на модернізацію.

Швидка приватизація житлового фонду без чіткого роз’яснення про обов’язки влас-
ника та замовчування ЖЕКів про видалення з тарифу на утримання будинку скла-
дової «капітальний ремонт» не сприяли усвідомленню співвласниками необхідності 
спільного прийняття рішень у ремонті будівель. Власники квартир не зрозуміли, 
що саме вони спільно повинні нести тягар утримання житла, що це є обов’язковим 
атрибутом будь-якої власності. Популістські заяви деяких політиків сформували в 
українців стан очікування фінансової допомоги з боку держави або міської влади 
на утримання багатоквартирних будинків, у тому числі, на проведення капітального 
ремонту. Усі ці несумісні речі можна врегулювати — прийнявши міську програму 
співфінансування як для будинків, що уже створили ОСББ, так і для будинків, які 
обслуговуються управителями.

Новообрані депутати міської ради часто не розуміють таке явище, як свідомий спів-
власник багатоквартирного житлового будинку. Усі існуючі у містах системи фінан-
сування капітальних ремонтів будівель працюють з давніх часів, тому на місцях ще 
відчувається небажання впроваджувати реформи у житлово-комунальній сфері. 
Проте такий підхід буде раз у раз призводити до витрачання коштів платників подат-
ків, що не приноситиме користі міському бюджету та й в цілому стану багатоквар-
тирного житлового сектора. Реформування ЖКГ міст в Україні можливе лише за 
умови усвідомлення усіма зацікавленими сторонами, що багатоквартирні будинки є 
приватним майном з відповідними зобов’язаннями власників майна і щодо ремонту 
також.

Головною причиною низької активності населення, відмови містян від втілення у 
громадах нових ініціатив є відсутність достатньої кількості аналітичних та практич-
них матеріалів. На сьогодні основне джерело інформації з практичного досвіду — це 
виставки та рекламні пропозиції, які часто не розраховані на співвласників бага-
токвартирних будинків, що є споживачами комунальних послуг. Усі заходи, описані в 
цьому посібнику, довели свою ефективність — їх впровадження поліпшило добробут 
громад і надихнуло містян на подальшу проактивну позицію в питаннях житлово-ко-
мунальної сфери.

ВСТУП
Складний шлях реформування економіки країни уже розпочато. Системні зміни, хоч 
і не без труднощів, впроваджуються по всіх регіонах — це стосується різних сфер, 
та житлово-комунальне господарство потребує особливої уваги. На проведення 
реформ позитивно впливають уже впровадженні точково заходи з енергозбере-
ження у багатоквартирних будинках, зарубіжний досвід та підтримка різноманітних 
проєктів, що спрямовані на формування світогляду населення країни, задекларо-
вана державна та місцева підтримка у сфері житлово-комунального господарства. 
Але ситуація в цій галузі продовжує залишатися критичною.

Активізація реформ в Україні має перепони через складну економічну ситуацію, 
значний структурний дисбаланс і кволість до змін у методах і механізмах управління. 
У виробничому секторі деякі позитивні зрушення досягаються за рахунок підпри-
ємницької діяльності великого бізнесу, у торгівлі спрацьовують об’єктивні споживчі 
закони. Гіршою є ситуація у житлово-комунальному господарстві, де ринкові умови 
обмежені, а великий бізнес не зацікавлений вкладати кошти у збиткову сферу.

З іншого боку, житлово-комунальне господарство є надзвичайно важливим об’єк-
том соціального значення, оскільки забезпечує життєдіяльність усього населення 
країни. І якщо очікуване підвищення якості послуг житлово-комунального господар-
ства не відбувається, то хвиля негативного впливу охоплює всі складові національної 
системи: економіку, екологію, здоров’я, культуру тощо — отже, реформи необхідно 
проводити невідкладно, масштабно і закладати можливості для їх вдосконалення. 
Реформи в житлово-комунальному господарстві — це насамперед зміна цілей і 
орієнтирів у стратегії його розвитку, зміна форм власності, оновлення організацій-
но-економічних механізмів діяльності, тобто економічна, інституційна, управлінська 
реформа.

Організаційні механізми  
реформування сфери утримання 
житлового фонду із залученням 
співвласників багатоквартирних 
житлових будинків
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Сабатюк Ю. 

ПРОГРАМА СПІВФІНАНСУВАННЯ  
КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ, М. ЛУЦЬК
Через погіршення стану житлової багатоквартирної забудови у м. Луцьку та для при-
скорення процесу початку капітальних ремонтів будинків було ініційовано створення 
механізму проведення капітальних ремонтів будинків у місті на умовах співфінансу-
вання, який би був зафіксований у прозорому нормативному документі. Тож Луцька 
міська рада розробила програму капітального ремонту житлового фонду, беручи до 
уваги Закон України «Про місцеве самоврядування», використовуючи законодавчі 
повноваження в інтересах громадян міста задля створення інституту відповідаль-
ного власника.

На сьогодні уже можна ствердно сказати: залучення коштів власників житла на умо-
вах дольової участі посилює дбайливе ставлення до спільного майна та спонукає 
співвласників до якісного контролювання проведення таких ремонтних робіт. Кожен 
співвласник, пам’ятаючи про сплату з сімейного бюджету своєї частки, намагається 
долучитися до контролю та піклується про якість виконання: дбає про збереження 
матеріалів під час проведення ремонту, уважний до вибору організації, яка проводи-
тиме технічний нагляд, тощо.

З урахуванням досвіду і результатів втілених проєктів капітального ремонту та 
реконструкції житлових будинків в Україні, у програмі капітального ремонту житло-
вого фонду м. Луцька визначено основні види робіт, виконання яких запобігає фізич-
ному знищенню будинку та підтримує його прийнятний зовнішній вигляд:

 • капітальний ремонт та реконструкція покрівель;

 • утеплення та облицювання зовнішніх стін;

 • капітальний ремонт та модернізація ліфтів;

 • будівництво пандусів або спеціальних шляхів для людей з інвалідністю;

 • забезпечення протипожежних заходів;

 • капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем;

 • заміна інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат 
енергоресурсів.

Для сприяння прийняттю програми співфінансування капітальних ремонтів у бага-
токвартирних житлових будинках міста та для заохочення співвласників до активної 
участі у ремонті власної будівлі необхідно у положенні про управління / департамент 
ЖКГ міста зафіксувати напрямки співпраці з існуючими ОСББ та управителями, а саме:

 • Проведення організаційної, інформаційно-роз’яснювальної роботу з населен-
ням щодо створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) та органів самоорганізації населення (ОСН).

 • Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня самоорганізації насе-
лення, що проживає у багатоквартирних житлових будинках, забезпечення 
підтримки, функціонування та розвитку об’єднань співвласників багатоквартир-
них будинків.

 • Збір, узагальнення, систематизація, ведення та аналіз відкритого реєстру 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та управителів, які обслуго-
вують житловий фонд у місті.

 • Ведення переліку проблем у багатоквартирному житловому секторі, визначе-
них за зверненнями від містян.

 • Підготовка проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, 
розпоряджень міського голови, які стосуватимуться покращення діяльності 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та управителів житла.

Увесь цей напрямок роботи повинен бути зосередженим в одному відділі управління / 
департаменту ЖКГ, який може називатися «Відділ розвитку ОСББ, реформування 
ЖКГ та економічного аналізу» і в обов’язки якого буде включено:

1) зберігання протоколів зборів співвласників з результатами голосування,
2) списання з балансу відповідно до затвердженого графіку,
3) ведення реєстру житлових будинків,
4) розроблення календарного плану проведення загальних зборів по житлових 

будинках,
5) постійне інформування через ЗМІ про переваги проведення зборів співвласників: 

визначення представника від власників і самостійний вибір управителя будинку,
6) створення реєстру організацій, які мають бажання надавати послуги співвлас-

никам багатоквартирного будинку, проводити капітальні ремонти у багатоквар-
тирних житлових будинках,

7) створення конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного 
будинку,

8) надання допомоги у створенні ОСББ з виїздом на установчі збори,
9) створення гарячої лінії з контактними телефонами для надання консультацій.

Окрім такого відділу при управлінні / департаменті ЖКГ, питанням реформування 
житлово-комунального сектору міста опікується постійна комісія міської ради з 
питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житло-
во-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження. Депутати, 
що стали членами цієї комісії (у повноваження якої закладено розгляд  пропозицій 
щодо підвищення ефективності та скорочення енергоспоживання), можуть стати 
рушіями змін у місті.

А для переконання депутатів під час розгляду на комісії в необхідності прийняття 
такої програми співфінансування у громаді та для отримання позитивного висновку, 
відділ управління / департаменту ЖКГ має розробити пояснювальну записку.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Луцької міської ради

«Про Програму капітального ремонту житлового фонду
Луцької міської територіальної громади на _________ роки»

1.  Визначення проблеми, на розв’язання якої скерована дана Програма.
Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його модернізація та 
заходи з енергозбереження — одна з найважливіших проблем, що постала перед місь-
кою владою. Всі, хто працює над реформуванням житлово-комунального господарства, 
розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови якнайактивнішої 
участі у цій справі ОСББ (або управителя) як нової організаційної форми утримання 
житла, що значно краще відповідає реаліям сьогодення.
На даний час у Луцькій громаді зареєстровані та виконують визначені законодавством 
функції 640 ОСББ. Переважна більшість їх створена за останні роки.
Потребує вирішення питання підготовки житлових будинків до передачі їх на самозабез-
печення, виділення допомоги багатоквартирному житловому будинку на капітальний 
ремонт конструктивних елементів та інженерних мереж будинків, де така діяльність вже 
ведеться об’єднаннями співвласників самостійно або укладена угода з управителем.
Допомога із місцевого бюджету необхідна у впровадженні заходів енергозбереження, 
реалізації завдань економії паливно-енергетичних ресурсів, першочергових заходів 
капітального ремонту, участі ОСББ (управителя) у впровадженні проєктів за рахунок 
коштів державного та місцевого бюджетів на умовах співфінансування.

2.  Потреба і мета прийняття рішення.
Метою Програми є виконання комплексу робіт з капітального ремонту житлових 
будинків, їх конструктивних елементів та інженерних систем для продовження термінів 
служби будинків, у яких послуги з утримання та управління житловим фондом нада-
ються через об’єднання співвласників, управителів та уповноважених осіб співвлас-
ників шляхом самозабезпечення. Проведення робіт з капітального ремонту на умовах 
співфінансування коштами співвласників та коштами бюджету Луцької міської терито-
ріальної громади дасть можливість відновлення та покращення стану житла з можли-
вим поліпшенням експлуатаційних показників будинків.

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки  
прийняття рішення.

Суспільний та юридичний наслідок прийняття рішення: після прийняття рішення буде 
можливість впроваджувати заходи капітальних ремонтів будинків на умовах співфі-
нансування з залученням коштів співвласників будинків та Луцької міської територі-
альної громади.

4. Механізм виконання рішення.
Прийняте рішення впроваджується після виготовлення проєктів та проведення спів-
власниками зборів за участю ОСББ, управителів щодо вибору пріоритетних напрямків, 
визначення потреб та заходів капітального ремонту будинків.

Директор департаменту житлово-комунального господарства    ______________________

Програма співфінансування капітальних ремонтів повинна містити:
1.  Загальні положення.
2. Паспорт програми капітального ремонту житлового фонду міста  

(на визначений період).
3. Загальні характеристики житлового фонду міста:

 • стан житлового фонду,
 • внутрішньобудинкові мережі,
 • ліфтове господарство житлового фонду.

4. Мету програми.
5. Завдання програми.
6. Етапи виконання програми.
7. Механізм реалізації програми:

 • реалізація заходів програми без співфінансування залученими коштами 
співвласників будинку (аварійні випадки),

 • розмір дольової участі у капітальному ремонті для ОСББ (порядок реалізації 
програми),

 • розмір дольової участі у капітальному ремонті для будинків, що обслугову-
ються управителями (порядок реалізації програми).

8. Заплановані дії для реалізації програми
9. Очікувані результати.

Програма співфінансування капітальних ремонтів у багатоквартирних житлових 
будинках м. Луцька пройшла уже три трансформації з часу її першого прийняття, але 
основний принцип дотримано: кошти з міського бюджету на капітальні ремонти 
багатоквартирних житлових будинків можуть виділятись лише за умови співфі-
нансування і лише за результатами конкурсної комісії.

Тематичний відділ управління / департаменту ЖКГ є головним ініціатором підготовки 
програми та її додатків, підготовки пояснювальної записки, отримання позитивного 
висновку від постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будів-
ництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, 
транспорту та енергозбереження, підготовки проєкту рішення, а також він виступає 
основним доповідачем на сесії міської ради.
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Послідовність дій для прийняття програми капітальних ремонтів  
житлового фонду міста 

Ініціатива впровадження програми

Пояснювальна записка для депутатів міської ради

Сесія міської ради — рішення

Розпорядження міського голови — положення про конкурсну комісію

Інструкція щодо критеріїв відбору проєктів

Протоколи зборів співвласників

Розробка проєктів, проведення експертиз

Реєстраційна картка проєкту

Проведення конкурсу: відбір проєктів, протокол, оголошення результатів

Наповнення бюджету на необхідну суму

Впровадження заходу, дольова участь багатоквартирного житлового 
будинку, дольова участь міста

Для реалізації у місті програми наступний крок відділу управління / департаменту ЖКГ 
міста — підготовка положення про правила проведення конкурсу проєктів та забезпе-
чення прийняття цього положення через відповідне розпорядження міського голови.

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з відбору та затвердження проєктів на фінансування 

заходів Програми співфінансування капітальних ремонтів у багатоквартирних 
житлових будинках м. _________ на _________ роки

1.  Загальні положення
1.1. Конкурсна комісія (далі — комісія) створюється для ефективного розподілу 

коштів, передбачених міським бюджетом для реалізації заходів Програми 
співфінансування капітальних ремонтів у багатоквартирних житлових будин-
ках, у яких створено ОСББ, та багатоквартирних житлових будинках без ство-
рення юридичної особи у м. _________ на ______ роки (далі — Програма).

1.2. Комісія — це консультативно-дорадчий орган, головне завдання якого поля-
гає у визначенні переможців відкритого конкурсу серед наданих проєктів 
житлових багатоквартирних будинків міста та подання їх міській раді для 
фінансування за рахунок коштів, передбачених Програмою.

2.  Порядок формування та повноваження комісії
2.1. Комісія формується для проведення конкурсу проєктів, поданих діючими 

ОСББ та управителями для вирішення проблем місцевого значення.
2.2. Комісія діє на підставі законодавства України та цього Положення.
2.3. Порядок формування комісії:

2.3.1. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського 
голови. З членів комісії призначають її голову, заступника та секретаря.

2.3.2. Кількісний склад комісії становить 9–11 осіб.
2.3.3. До складу комісії входять представники виконавчих органів міської ради, 

представники громадських організацій, що сприяють діяльності об’єд-
нань співвласників, члени виконкому, депутати _________ міської ради.

2.4. Повноваження комісії:
2.4.1. Розгляд конкурсної документації, що надійшла від діючих ОСББ та 

управителів, — щодо відповідності вимогам Програми.
2.4.2. Визначення переможців конкурсу проєктів за розподілом дольової 

участі та надання рекомендацій щодо обсягів фінансування проєктів.
2.4.3. Інформування учасників конкурсу, громадськості про результати та 

перебіг конкурсу проєктів.
2.4.4. У разі потреби проведення оглядового візиту потенційних місць впро-

вадження проєктів та спілкування зі співвласниками, будинки яких є 
претендентами на отримання фінансової підтримки.

Луцька міська рада

РІШЕННЯ
від 24.12.2014 р. №68/97

Про Програму співфінансування капітальних ремонтів у багатоквартирних 
житлових будинках міста Луцька на 2015–2019 роки

Зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Луцької міської ради
від 29 червня 2017 року №26/10, від 27 лютого 2019 року №53/66

Керуючись Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
вдосконалення відносин, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду, 
і спрямування на створення сприятливого та комфортного для мешканців міста 
житла, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків на території міста Луцька на 2015–2019 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Соколовську Л. М. та постійну комісію міської ради з питань житлово-кому-
нального господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Гриб В. П.).

Міський голова М. Романюк
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3. Інструкція з оцінювання проєктів на фінансування заходів Програми співфі-
нансування капітальних ремонтів у багатоквартирних житлових будинках  
м. _________ на _________ роки.

3.1. Конкурсна комісія оцінює проєкти за такими критеріями:
 — розподіл конкурсних пропозицій на проєкти ОСББ (дольова участь 30%) 

та проєкти багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються 
управителями (дольова участь 40%);

 — відповідність умовам конкурсу та вимогам Програми;
 — пріоритетність обраних заходів;
 — змістовність проєкту, інноваційність запропонованих заходів і технологій;
 — очікуваний довгостроковий ефект;
 — ефективність бюджету проєкту;
 — залучення додаткових ресурсів для реалізації проєкту (у тому числі коштів);
 — визначення дольової участі співвласників на загальних зборах.

3.2. Комісія проводить відбір проєктів, керуючись принципами конкуренції, про-
зорості та забезпечення максимального соціально-економічного ефекту.

3.3. За результатами проведеного конкурсу (відбору проєктів) складається про-
токол.

4. Регламент роботи конкурсної комісії
4.1. Регламент роботи конкурсної комісії (далі — регламент) встановлює порядок 

визначення членами конкурсної комісії переможців конкурсу розроблених 
проєктів, спрямованих на вирішення проблеми місцевого значення.

4.2. Роботу конкурсної комісії спрямовує голова конкурсної комісії. У разі відсут-
ності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник голови.

4.3. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях конкурсної комісії покла-
дено на відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу 
департаменту житлово-комунального господарства (згідно з додатками 
№3, 4 до Програми).

4.4. Реєстрацію учасників засідання конкурсної комісії проводить відповідаль-
ний секретар конкурсної комісії.

4.5. Питання, що належать до повноважень конкурсної комісії, розглядаються на 
її засіданнях.

4.6. Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому при-
сутні не менше половини членів конкурсної комісії.

4.7. Засідання конкурсної комісії проводяться в міру потреби.
4.8. Порядок денний засідання конкурсної комісії формує голова конкурсної комісії.
4.9. На засіданнях можуть бути присутніми представники громадських органі-

зацій та інші запрошені особи. Особи, запрошені на засідання, можуть брати 
участь в обговоренні питань, вносити пропозиції, робити застереження, 
давати пояснення.

4.10. Рішення конкурсної комісії ухвалюються більшістю голосів членів кон-
курсної комісії, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

4.11. За рішенням конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу про-
єктів складається протокол, який підписується головою конкурсної комісії та 
секретарем.

Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому

 
Додаток
до Положення про конкурсну комісію з відбору 
та затвердження проєктів на фінансування 
заходів Програми співфінансування капіталь-
них ремонтів у багатоквартирних житлових 
будинках м. Луцька на _________ роки

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА ПРОЄКТУ
на фінансування заходів Програми співфінансування капітальних ремонтів  

у багатоквартирних житлових будинках м. Луцька
на _________ роки

Назва проєкту «Капітальний ремонт даху багатоквартирного жит-
лового будинку за адресою: Волинська обл.,  
м. Луцьк, пр. Відродження 22а, ОСББ “ВІДРОДЖЕННЯ”»

Напрям реалізації проєкту 
(необхідне підкреслити)

Скорочення питомих показників використання 
енергоресурсів 
Удосконалення системи управління житловим 
фондом 
Покращення техніко-економічних показників жит-
лового фонду 
Інше _____________________________________________

Загальний бюджет проєкту 
(тис. грн)

360,0 тис.

Очікуваний обсяг фінансу-
вання проєкту з держав-
ного бюджету (тис. грн)

--------
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Очікуваний обсяг фінансу-
вання проєкту з місцевого 
бюджету (тис. грн)

252,0 тис.

Обсяг співфінансування 
ОСББ (тис. грн) 108,0 тис.

Учасник конкурсу  
(юридична адреса, електронна 
адреса, телефон)

43000, Волинська обл., м. Луцьк,  
пр. Відродження, 22а

Кількість будинків в ОСББ 
Кількість квартир в ОСББ 
Кількість проживаючих 
Термін експлуатації об’єкта 
(рік здачі в експлуатацію)

1 
97 
З10 
1978

Учасник конкурсу ____________________________________________________
(підпис, печатка)

Керівник проєкту ____________________________________________________
(підпис)

Документи, які необхідно подати на розгляд конкурсної комісії  
для реалізації заходу

Проєкт від ОСББ Проєкт від багатоквартирного житлового будинку, 
який має договір з управителем

Заявка на участь у програмі
(оформлює управитель за дорученням протоколу 

зборів співвласників)
Протокол про дольову 

участь ОСББ
Протокол про визначення дольової участі співвлас-
ників та встановлення повноважень для управителя 
під час підготовки, впровадження та здачі в експлу-
атацію проєкту з підписами не менше 2/3 присутніх 

співвласників
Проєкт на впровадження заходу

Експертиза проєктно-кошторисної документації

 

Додаток №3
до Програми

ПРОТОКОЛ
зборів співвласників будинку

Збори співвласників будинку № ______  по вул. _________________________________________
у м. _______________________, що відбулися _______________________________________________.
Загалом у будинку квартир _______. Присутні власники (представники) квартир ________
Голова зборів: __________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар зборів: ________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Учасники зборів ухвалили рішення про:

1. Обрання старшого будинку (під’їзду) / представника ОСББ, управителя, який буде 
подавати від імені співвласників документи на капітальний ремонт конструктив-
них елементів, інженерного обладнання будинку

________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові обраного, № квартири, інші дані)

Результати голосування:
     Кількість голосів «ЗА» _________               Кількість голосів «ПРОТИ» _________

2. Виконати роботи з капітального ремонту за проєктом _____________________________
відповідно до умов Програми співфінансування на дольовій участі ________________
__________________________________________________________________________________.

Результати голосування:
     Кількість голосів «ЗА» _________                 Кількість голосів «ПРОТИ» _________

№ квартири ПІБ власника 
(представника власника)

Результат голосування Підпис

Голова зборів ________________________________ _____________
                                (прізвище, ім’я, по батькові)                               (підпис)

Секретар зборів ________________________________ _____________
                                (прізвище, ім’я, по батькові)                               (підпис)

За умовами проведеного конкурсу оголошуються переможці та отримують кошти 
дольової участі з міського бюджету за механізмом, прописаним у програмі.
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 • проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартир-
ного будинку;

 • дотримання правил утримання багатоквартирного будинку і прибудинкової те-
риторії співвласниками;

 • дотримання правил пожежної безпеки, санітарних норм;

 • дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення 
реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переос-
нащення приміщень або їх частин;

 • забезпечення безаварійної експлуатації багатоквартирного будинку та від-
повідальність за неналежну експлуатацію згідно з законом.

Форми управління спільним майном прописані у законодавстві та обираються спів-
власниками: ОСББ, управитель або самостійно.

В останні роки почалося системне реформування ЖКГ, стали переймати досвід 
європейських країн в обслуговуванні будинків. Надається підтримка з міського та 
державного бюджету: міські програми капітальних ремонтів, програми співфінан-
сування зі співвласниками, державні програми з енергоефективності. Дуже важли-
вою для розвитку ОСББ є підтримка закордонних партнерів, проведення навчань 
для фахівців у секторі ЖКГ та надання грантів.

ДОСЯГНЕННЯ МАРІУПОЛЯ НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ОСББ

«З введенням в дію Закону України №417 усі співвласники багатоквар-
тирного будинку отримали можливість визначитися до 1 липня 2016 
року з формою управління. Цим же Законом було передбачено, що якщо 
співвласники самі не визначаться з формою управління, їхньому будинку 
буде призначено управителя за результатами конкурсу. Розмовляючи зі 
співвласниками (мешканцями) свого будинку, я відчував, що 80% з них 
— категорично проти розпочати зміни у своєму будинку. У результаті 5 
проведених зборів співвласників до травня 2016 року відбулася тран-
сформація у свідомості людей, як наслідок — незгодних зі створенням 
ОСББ залишилось лише 12 осіб зі 144. А за пів року з моменту ство-
рення ОСББ усі вони стали палкими прихильниками об’єднання. Чому? 
Все дуже просто. Якщо є бажання у людей до змін навколо них самих, то 
вони зможуть душе швидко зробити комфорт у своєму будинку».

Владислав Колесніков, керівник відокремленого підрозділу  
ГО «Всеукраїнська рада голів ОСББ», м. Маріуполь

Колесніков В. 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯ-
ДУВАННЯ З ОСББ ЗАДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ,  
М. МАРІУПОЛЬ
Відповідальне та господарське сприйняття людиною свого будинку, міста, країни 
вкрай важливе. До недавнього часу мешканці багатоквартирного будинку дбайливо 
ставились лише до своєї квартири. Сьогодні, завдяки проведеній роботі з популяри-
зації ОСББ, змінилося ставлення людей до своїх під’їздів, дахів, дворів та прибудин-
кової території. У будинках ОСББ з’явилась можливість приймати спільне рішення 
про пріоритетність проведення робіт з урахуванням стану та аварійності: покрівля, 
підвал, благоустрій прибудинкової території.

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», прийнятий у 
1992 році, дозволив безоплатну приватизацію квартир у житловому фонді. Привати-
зація квартир стала початком процесу становлення відповідального власника. Але 
спільна сумісна власність у будинку з практично повністю приватизованим жилим 
фондом залишалась «нічийною» та потроху занепадала. Мешканці багатоквартир-
них будинків вважали відповідальними за майно за дверима власних квартир гро-
маду, міську владу, керівні компанії, але не себе.

У 2001 році було прийнято Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку». Цивільний кодекс України 2003 року (ст. 382) та Конституційний 
суд 2004 року своїм рішенням у справі №1-2/2004 визначили, що власникам квартир 
належать допоміжні приміщення, мережі та все, що за межами квартири, тобто — 
сам будинок.

Цими законодавчими актами було чітко врегульовано питання взаємовідносин між 
співвласниками будинку: усі власники квартир чи нежитлових приміщень у бага-
токвартирному будинку є співвласниками спільного майна, а це — ліфт, сміттєпровід, 
магістральні комунікації, сходи та сходові майданчики, підвал і фундамент, дах, тех-
нічні приміщення під дахом, зовнішня стіна і опорні стіни. Така власність називається 
спільною сумісною, тому що фізично неможливо виділити кожному співвласнику 
частку цієї власності, але дбати та утримувати її належним чином потрібно.

Законодавство чітко прописує обов’язки співвласників:

 • належне утримання та належний санітарний стан у місцях загального  
користування;

 • технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та місць загального 
користування;
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 Розвиток ОСББ Маріуполя у цифрах
Джерело: Презентація Маріупольської міської ради «Розвиток ОСББ», м. Маріуполь, 2020

Житловий фонд Маріуполя на 90% складається з будинків віком 40–65 років. Тому 
закономірним було рішення міської влади Маріуполя щодо суттєвих змін у сфері жит-
лово-комунального господарства. Стало зрозуміло, що саме проблеми ЖКГ — най-
гостріші та потребують негайного втручання. Влада міста обрала створення ОСББ 
як інструмент таких змін і розробила потужну програму підтримки будинків ОСББ.

Мешканці міста отримали можливість у найкоротші терміни змінити свій будинок. 
Розуміння, що ОСББ — це ефективний та прогресивний спосіб управління бага-
токвартирними будинками, найкраща можливість збереження та модернізації 
стану власних будинків, сформувало бажання стати господарями власного будинку. 
Місцева влада постійно проводить інформаційні кампанії, надає системну допо-
могу фахівцями профільних управлінь, запровадила міські програми фінансової 
підтримки ОСББ тощо. Мета — допомогти співвласникам абсолютно всіх будинків 
міста створити ОСББ. Але це добровільна форма управління будинком, тобто спів-
власники можуть обрати не створення ОСББ, а обрання управителя. А втім, рівень 
підтримки та довіри мешканців Маріуполя процесу реформування сфери ЖКГ у 
напрямку створення ОСББ дуже високий, містяни щоденно звертаються за консуль-
таціями та супроводом у проведенні установчих зборів об’єднання співвласників та 
функціонування ОСББ.

Маріупольці одностайно вважають, що функціонування ОСББ у місті позитивно 
впливає на формування дбайливого ставлення співвласників багатоквартирних 
будинків до спільного майна та на формування психології «колективного співвлас-
ника», а також на технічний стан будинків і перетворення міста в цілому.

ОСББ — це можливість налагодити тісну співпрацю й комунікацію з департамен-
том ЖКГ, допомога співвласникам у вирішенні проблемних питань комунального 
напрямку, найкраща можливість самостійно впливати на витрати на житлово-кому-
нальні послуги.

З 2016 року в Маріуполі почалася активна робота у напрямку створення, розвитку 
та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Департамент роз-
витку житлово-комунальної інфраструктури, районні адміністрації, депутати нада-
ють консультативну і методичну допомогу мешканцям, що бажають створити ОСББ.

МАРІУПОЛЬ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Чисельність населення — 444 493 осіб.
Кількість багатоквартирних будинків — 1 924 об’єкти.
Кількість ОСББ — 900 юридичних осіб.

Відсоток багатоквартирних будинків ОСББ у складі загальної кількості багатоквар-
тирних будинків міста складає 50%, що є одним з найкращих показників серед міст 
такої величини.

У Маріуполі створено спеціалізоване управління з питань розвитку та підтримки 
ОСББ, яке займається інформаційною, консультаційною, організаційною підтрим-
кою ініціативних груп, що мають бажання створити ОСББ, та допомогою вже існу-
ючим ОСББ.

Історія розвитку ОСББ 

Кількість створених ОСББ за роками:
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Кількість реалізованих заходів за роками:

Зустріч Маріупольського 
міського голови Вадима  
Бойченка з жителями на  
відкритті затишного двору.
Фото: пресцентр Маріуполь-
ської міської ради
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Умови участі у програмі сприяння розвитку ОСББ визначено у положенні про гро-
мадський бюджет м. Маріуполя (глава 4. «Програма сприяння розвитку ОСББ»), 
затвердженому рішенням Маріупольської міської ради «Про затвердження Поло-
ження про Бюджет громадської участі м. Маріуполя» від 28.02.2018 за №7/28-2437.

Існує п’ять основних складових програми, які передбачають підтримку ОСББ у різних 
формах та обсягах, зокрема — капітальний ремонт конструктиву елементів будинку.

Співвласники обирають самостійно на загальних зборах, що саме в їхньому будинку 
необхідно терміново відремонтувати (покрівлю, внутрішньобудинкову систему опа-
лення, електричну мережу). Капітальний ремонт проводять із залученням коштів 
міського бюджету, суми варіюються залежно від типу проєкту, кількості квартир та 
в середньому складають понад 1 млн грн на 100-квартирний будинок. Заходи спів-
власники обирають один раз, і мають можливість їх впровадити упродовж 5 років 
від створення ОСББ. Процедура зрозуміла та прозора. Голова правління ОСББ подає 
до управління підтримки та розвитку ОСББ заяву про проблему, яка фіксується в 
єдиному реєстрі заяв. Шляхом голосування голів правління ОСББ обирається комі-
сія з самих голів правлінь об’єднань, крім того, в комісію входить представник управ-
ління підтримки ОСББ та технічний спеціаліст департаменту ЖКГ. Після детального 
огляду будинку даються незалежні висновки з оцінкою ступеня аварійності конкрет-
ного елементу у відсотках, на основі яких будується рейтингова таблиця.

Функціонал відділів організаційного забезпечення
діяльності ОСББ

Ключові напрямки на 2020 рік
1‐ий 

Капітальний ремонт

2‐ий 
Капітальний ремонт

Міні‐проекти

Затишний двір

Фонд енергоефективності

Господарча діяльність

 Адміністрування;
 Фін. супровід;
 Контроль виконання;
 Звітність

 Адміністрування;
 Проведення;

трасових комісій;
 Узгодження схем;
 Контроль;
 Звітність

 Комунікаційні зустрічі;
 Розрахунки енергетичної 

ефективності.;
 Супровід кредиту;
 Звітність

 Ефективне керування
будинком;

 Виведення персоналу з тіні;
 Прозорість, круглі столи

 ПСД 96 шт.                                              3,2 млн. грн.
 Роботи 96 шт.                                         99,6 млн. грн.

 ПСД  13 шт.                                             0,5 млн. грн.
 Роботи 5 шт.                                           4,5 млн. грн.

 284 міні проекта 20 млн. грн.
 180 проектів «Аварійний фонд» 3,3 млн. грн.

 36 локации – 103 двора    
 Закупка элементів 17 млн. грн.
 Озеленення 71 шт.;                             0,25 млн. грн.
 Освітлення 25 шт.;                               0,34 млн. грн.
 Обрізання дерев;                                 4 млн. грн.
 Встановлення бордюрів,

Асфальтування 81,4 млн. грн.

 91 кредит;                                               16 млн. грн.

 1 110 проектів
 254,2 млн. грн.

(48% бюджету програми 2016-2019рр)
9

Відділ організаційного забезпечення діяльності ОСББ департаменту з питань  
розвитку житлового фонду та ремонтів комунальної власності  

Маріупольської міської ради. Фото автора

Джерело: Презентація Маріупольської міської ради «Розвиток ОСББ», м. Маріуполь, 2020

Капітальний ремонт покрівлі в рамках програми підтримки ОСББ.  
Фото автора

У рамках цієї програми другий конструктивний елемент житлового будинку може 
бути капітально відремонтований на умовах співфінансування з ОСББ. Мінімальний 
внесок ОСББ має складати 10% від суми всього проєкту.

https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-bjudzhet-gromadskoi-uchasti-m.-mariupolja
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-bjudzhet-gromadskoi-uchasti-m.-mariupolja
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ПРОГРАМА «ЗАТИШНИЙ ДВІР» 
На підставі рішень Маріупольської міської ради «Про програму економічного і 
соціального розвитку м. Маріуполя на 2020 рік» від 24.12.2019 №7/48-4777 та 
«Про затвердження Програми “Затишний двір”» від 22.08.2018 №7/34-3021 у місті 
впроваджено спеціалізовану програму, спрямовану на підтримку ініціатив ОСББ 
щодо благоустрою прибудинкової території та створення умов для комфортного про-
живання. Співвласники на зборах голосують і приймають рішення щодо наповнення 
проєкту: дитячий та спортивні майданчики, лавочки, озеленення тощо.

Основні напрямки цієї програми:
1. Благоустрій прибудинкової території.
2. Виконання заходів з обрізки та ліквідації сухостійних та аварійних дерев.
3. Виконання заходів з озеленення прибудинкової території.
4. Виконання поточного та капітального ремонту внутрішньобудинкових терито-

рій, у тому числі вимощення навколо будинку.
5. Поліпшення стану інженерних мереж теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення на внутрішньобудинковій території.
6. Виконання робіт з поточного ремонту зовнішнього освітлення прибудинкової 

території.
7. Облаштування майданчиків контейнерами та облаштування власне майданчи-

ків для збору твердих побутових відходів.
Ця програма повністю фінансується з міського бюджету і подобається маріуполь-
цям найбільше. Вона дає реальні зміни у дворі, бачення перспектив будинку, підви-
щує комерційну привабливість квартир.

Благоустрій прибудинкової території в рамках програми «Затишний двір».  
Фото автора

https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-programu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-m.-mariupolja-na-2020-rik
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-programu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-m.-mariupolja-na-2020-rik
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-programi-%C2%ABzatishnij-dvir%C2%BB
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МІСЬКИЙ КОНКУРС МІНІПРОЄКТІВ ДЛЯ ОСББ
Конкурс мініпроєктів стимулює розвиток громадських ініціатив і дає можливість 
ОСББ провести 2 поточні ремонти. Реалізація цих ремонтів здійснюється за умови 
співфінансування: з міського бюджету виділяється до 100 тис. грн, а дольова участь 
ОСББ має складати 10% від суми. Для участі у цих заходах необхідно виконати кон-
курсні умови, які щороку корегуються з урахуванням досвіду минулих років і поба-
жань громадськості. Кожне ОСББ має право отримати грант на щонайменше  
2 мініпроєкти упродовж 5 років після створення.

Цей міський конкурс мініпроєктів відбувається на підставі рішення Маріупольської 
міської ради «Про програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків на 2016–2021 роки» від 28.07.2016 №7/9-519.

Основні завдання цього конкурсу:

 • стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації на-
селення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівель-
них кооперативів, ініціативних груп через надання фінансової підтримки їхнім 
громадським ініціативам;

 • поширення позитивного досвіду у вирішенні соціально-економічних проблем 
місцевого значення;

 • створення сприятливого для внутрішнього розвитку територіальних громад 
клімату шляхом підвищення рівня їхньої самоорганізації;

 • об’єднання ресурсів органів місцевого самоврядування і громадськості для 
вирішення соціально значущих проблем територіальної громади м. Маріуполя.

Умови участі в конкурсі мініпроєктів визначені в положенні про громадський бюджет 
м. Маріуполя, затвердженому рішенням Маріупольської міської ради «Про вне-
сення змін до рішення Маріупольської міської ради від 28.02.2018 №7/28-2437 “Про 
затвердження Положення про громадський бюджет м. Маріуполя” (зі змінами)» від 
25.09.2019 №7/45-4406. У межах громадського бюджету пріоритет при оцінюванні 
проєктів надається тим ОСББ, які створені раніше.

https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-programu-pidtrimki-obednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-na-2016-2021-roki
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-programu-pidtrimki-obednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-na-2016-2021-roki
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-rishennja-mariupolskoi-miskoi-radi-vid-28.02.2018-728-2437-%C2%ABpro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-gromadskij-bjudzhet-m.-mariupolja%C2%BB-zi-zminami
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-rishennja-mariupolskoi-miskoi-radi-vid-28.02.2018-728-2437-%C2%ABpro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-gromadskij-bjudzhet-m.-mariupolja%C2%BB-zi-zminami
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-rishennja-mariupolskoi-miskoi-radi-vid-28.02.2018-728-2437-%C2%ABpro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-gromadskij-bjudzhet-m.-mariupolja%C2%BB-zi-zminami
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ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
З 2017 року ОСББ Маріуполя почали активно працювати за програмою «теплих 
кредитів». У рамках цієї програми ОСББ отримали можливість здійснювати заходи 
з термомодернізації будинку. Було передбачено відшкодування від Держенерго- 
ефективності у розмірі 35–50% у частині вартості матеріалів, додатково об’єднання 
співвласників отримували компенсацію з місцевих бюджетів — загалом до 90% від 
вартості енергозберігаючого матеріалу і обладнання. ОСББ залишалося оплатити 
роботи за проєктом та 10% вартості матеріалів.

Крім того, ОСББ відповідно до прийнятих змін у місцевій програмі отримували ще й 
компенсацію за процентною ставкою. З урахуванням обласної програми компенса-
ції і місцевої програми «Теплий дім», ОСББ залишалося оплачувати лише 2% від вста-
новленої банком процентної ставки за кредитом (у середньому процентна ставка у 
банках, які надають кредити за програмами «теплих кредитів» та Фонду енергоефек-
тивності, становить 18%).

На теперішній час програма не є актуальною для ОСББ. Але за час її дії в Маріуполі 
здійснено 231 енергоефективний захід у багатоквартирних будинках.

Наразі 42 маріупольські ОСББ беруть участь у програмі «Енергоефективний дім», 
зацікавленість цією програмою зростає постійно.

2017 рік

Види робіт:
1 ‐ вікна

Види робіт:
1 ‐ утеплення (горище, цоколь)
2 ‐ ІТП
7 ‐ вікна/двері

 Загальна сума кредиту 
161,18 тис.грн.

 Компенсація від міста
43,23 тис.грн.

 Середня вартість проекту          
161,18 тис.грн.

1  Загальна сума кредиту   
2 034,64 тис.грн.

 Компенсація від міста
749,33 тис.грн.

 Середня вартість проекту    
203,46 тис.грн.

10

2019 рік

2018 рік

Види робіт:
2 - утеплення
15 - освітлення
24 - система опаленняІТП
88 - вікна/двері

 Загальна сума кредиту     
23 009,1 тис.грн.

 Компенсація від міста
9 566,07 тис.грн.

 Середня вартість проекту 
178,36 тис.грн.

129

Реалізация програми «Теплих кредитів» за 2017-2020рр

Кредит Кредитів

Кредитів

2020 год

Види робіт:
2-утеплення 
5 - освітлення
41 - вікна/двері
43 - система опалення/ІТП

 Загальна сума кредиту
39 618,22 тис.грн.

 Компенсація від міста
15 780,43 тис.грн.

 Середня вартість проекту          
435,37 тис.грн.

91
Кредит

+ 5 млн.грн.
до бюджету 
2019р.

Видано кредитів по роках:

231
ВСЕГО:

 Загальна сума кредитування
64,8 млн.грн.

 Компенсація від міста
26,3 млн.грн.

 Середня вартість проекту
280,62 тис.грн.

На підтримку впровадження заходів з енергозбереження у багатоквартирних житло-
вих будинках міста є рішення Маріупольської міської ради «Про затвердження Про-
грами з відшкодування частини витрат на енергомодернізацію багатоквартирних 
будинків та частини відсоткових ставок за кредитами на енергоефективні заходи 
для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) м. Маріуполя на 
2020–2023 роки (“Енергоефективний дім”)» від 24.12.2019 №7/48-4798.

Джерело: Презентація Маріупольської міської ради «Розвиток ОСББ», м. Маріуполь, 2020

https://mariupolrada.gov.ua/uploads/16/82387-7.48-4798.pdf
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/16/82387-7.48-4798.pdf
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/16/82387-7.48-4798.pdf
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/16/82387-7.48-4798.pdf
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/16/82387-7.48-4798.pdf
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НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСББ ТА ДІЄВОЇ  
ПІДТРИМКИ ЇХ ОЧІЛЬНИКАМ
Необхідність в організації і проведенні навчання голів правлінь ОСББ величезна, 
оскільки більшість голів правлінь ОСББ та їх бухгалтерів раніше не були дотичні до 
таких організацій та навіть не здогадувались про механізми ведення самозабезпе-
чення негосподарюючого об’єкта. Відповідно до розпорядження «Про затвердження 
складу робочої групи з реформування житлово-комунального господарства та спри-
яння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Маріуполі» 
від 23.05.2016 №288 р, для зручності голів правлінь та членів ініціативних груп роз- 
роблено методичні рекомендації у вигляді інструкцій зі зразками заяв, прикладами їх 
заповнень, розроблено дорожню карту: від створення до функціонування об’єднань, 
ведення їхньої діяльності та заходів для впровадження енергомодернізації у будинку.

Управління з питань розвитку та підтримки ОСББ департаменту розвитку  
житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради. Фото автора

Також управління розвитку та підтримки ОСББ департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури Маріуполя регулярно проводить навчальні семінари з питань тер-
момодернізації багатоквартирних будинків, під час яких розповідається про основи 
енергомодернізації будинків, пояснюються принципові відмінності між діючими 
програмами. На прикладах вже реалізованих заходів у інших ОСББ України розгля-
даються можливі помилки при виконанні робіт з утеплення, установки енергозбері-
гаючих вікон, індивідуальних теплових пунктів тощо. На прикладі конкретного ОСББ 
проводять розрахунок відповідно до умов обраної програми, а також прогнозований 
економічний ефект від заходів.

Ресурсний центр підтримки ОСББ. Фото автора

https://mariupolrada.gov.ua/head-order/pro-zatverdzhennja-skladu-robochoi-grupi-z-reformuvannja-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ta-sprijannja-stvorennju-obednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-v-m.mariupoli
https://mariupolrada.gov.ua/head-order/pro-zatverdzhennja-skladu-robochoi-grupi-z-reformuvannja-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ta-sprijannja-stvorennju-obednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-v-m.mariupoli
https://mariupolrada.gov.ua/head-order/pro-zatverdzhennja-skladu-robochoi-grupi-z-reformuvannja-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ta-sprijannja-stvorennju-obednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-v-m.mariupoli
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Основні напрямки роботи відділу:

 • проведення консультацій, семінарів, тренінгів;

 • розробка і розповсюдження поліграфічної продукції;

 • менеджмент діючих програм підтримки та розробка нових;

 • підтримка заходів з енергозбереження для фізичних та юридичних осіб;

 • медіація об’єднань з іншими виконавчими органами;

 • збереження протоколів загальних зборів співвласників щодо визначення  
форми управління.

Загалом, підсумовуючи проведену роботу відділу за останні 10 років, можна ствер-
джувати, що він став одним із двигунів реформи житлового господарства в місті та 
прикладом для країни. Перша розроблена комплексна програма підтримки ство-
рення ОСББ на рівні міста з урахуванням потреб щодо виготовлення технічної доку-
ментації; перша розроблена програма відшкодування «теплих кредитів»; перший 
посібник, розроблений та виданий за кошти муніципалітету; перший Всеукраїнський 
форум ОСББ; а також постійна робота з популяризації, поширення інформації про 
успішні кейси та підтримку об’єднань.

Для належного функціонування відділу, який був створений у департаменті житло-
вого господарства та інфраструктури Львівської міської ради, було необхідно про-
писати наступні завдання та обов’язки у відповідному положенні для отримання 
належних передумов розвитку сфери управління житловим господарством:

 • Розробка та реалізація інформаційно-промоційних проєктів, зустрічей, семінарів, 
тренінгів, матеріалів з питань створення та функціонування ОСББ.

 • Проведення просвітницької роботи з питань впровадження заходів з енергозбе-
реження і енергоефективного використання енергоресурсів у житловому фонді, 
координація реалізації заходів з енергозбереження в багатоквартирних будин-
ках ОСББ,

 • Співпраця з громадськими організаціями, міжнародними організаціями та ін-
весторами, щодо заходів з енергозбереження та інформаційних кампаній для 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

 • Сприяння функціонуванню ОСББ. Здійснення підготовки та подання на за-
твердження титульного списку (переліку об’єктів) ремонту житлових будинків 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті, проведення фінансу-
вання ремонтних робіт, передбачених даними списками.

 • Зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку з пи-
тань визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов 
договору з управителем, обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під 
час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення 
контролю за його виконанням, зберігання актів списання з балансу багатоквар-
тирних будинків.

Солтис С. 

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ОСББ НА  
МІСЦЕВОМУ РІВНІ, М. ЛЬВІВ
Перше ОСББ у Львові було створено у 1995 році, і насправді це було єдине об’єднання 
на той час. За наступні 10 років у місті розпочало роботу ще 137 об’єднань. При-
чиною такої низької активності була відсутність підтримки з боку міста, складний 
процес початку діяльності та відсутність достатньої кількості просвітницьких ресур-
сів і розроблених дидактичних матеріалів. Чинні на той момент Закон України «Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Програма створення та 
забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
у м. Львові» (затверджена ухвалою Львівської міської ради №812 від 26.10.2000) 
не дали належного поштовху для розвитку. Вищезгаданою ухвалою ОСББ визнава-
лось «альтернативним варіантом утримання і експлуатації житла, а також реалізації 
права громадян щодо їхньої участі в місцевому самоврядуванні».

Кількість ОСББ у місті почала зростати у 2006 році після обрання міським головою 
того, хто підтримував ініціативу мешканців, — А. Садового, який також є засновни-
ком ГО «Інститут розвитку міста». Мер ставив завдання самоорганізації львів’ян, і 
об’єднання мешканців в ОСББ повністю задовольняє цю мету.

У зв’язку зі збільшенням кількості ОСББ у місті в 2009 році було створено сектор 
підтримки ОСББ, а вже у 2010 році спільно з USAID у рамках проєкту «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» було відкрито відділ супроводу ОСББ, який також є 
ресурсним центром для розвитку ОСББ.

Створення ОСББ у м. Львові за роками, шт.
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При визначені організаційної структури необхідно врахувати планове навантаження 
для забезпечення якісного обслуговування кожної ініціативної групи, представника 
ОСББ та майбутніх програм підтримки. Чим більше представники відділу будуть кон-
тактувати зі співвласниками, ініціативними групами (у тому числі через різні засоби 
поширення інформації), тим швидше буде рухатись процес усвідомлення мешкан-
цями необхідності брати ініціативу у свої руки.

Для забезпечення ефективності роботи відділ отримав приміщення, яке доступне 
для маломобільних груп населення; є офіційний сайт зі зразками всіх документів для 
створення ОСББ, сторінка в соціальних мережах із актуальними новинами та інфор-
мацією щодо найближчих подій; є окрема телефонна лінія для надання консульта-
цій, у період карантинних обмежень практикується надання консультацій через різні 
платформи та месенджери: зум, вайбер, месенджер, майкрософт тімс тощо. Також 
працівники відділу можуть безоплатно використовувати актові зали районних адмі-
ністрацій, шкіл для проведення зустрічей з мешканцями.

КОМУНІКАЦІЯ З ОСББ
 

РІВЕНЬ  
КОМУНІКАЦІЇ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

МІСЬКИЙ

РАЙОНИЙ

Комунікація на всеукраїнському рівні відбувається на Всеукраїнському форумі ОСББ, 
який розпочав свою роботу в 2009 році і проводиться дотепер. Це головна подія року 
у сфері ЖКГ в Україні, щорічно цей захід організовує Львівська міська рада спільно 
з міжнародними партнерами.

На Форумі обговорюються актуальні питання і проблеми у сфері ЖКГ в Україні, залу-
чаються до спілкування експерти галузі ЖКГ, енергоефективності, представники 
об’єднань співвласників. Практика проведення таких подій неабияк сприяє розвитку 
партнерських проєктів, пошуку найкращих рішень у сфері житлового господарства, 
ОСББ та енергоефективності. Результатом роботи Форуму є резолюція, яка скеро-
вується для відповідного реагування відповідальним за ту чи іншу ланку в Україні, 
наприклад: у Верховну Раду, Кабінет Міністрів, Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до органів міс-
цевого самоврядування тощо.

Міський рівень комунікації полягає в проведення консультацій, семінарів, тренінгів, 
у розробці і розповсюдженні поліграфічної продукції, у медіації об’єднань з іншими 
виконавчими органами, у роботі гарячої лінії для ОСББ.

Районний рівень передбачає щомісячну комунікацію керівництва районних адміні-
страцій з ОСББ. Зазвичай це зустрічі, покликані максимально спростити вирішення 
нагальних питань, які стосуються утримання багатоквартирних будинків. На них 
обов’язково інформують про ті кроки, які необхідно здійснити для належної підго-
товки багатоквартирного будинку до осінньо-зимового та весняно-літнього періодів.

Формування комунікації з ОСББ у місті відбувалось у три етапи:
1. Зародження.
2. Становлення.
3. Мультиплікація.

На першому етапі була сформована методологія передачі будинків в управління 
об’єднань із усуненням перепон з боку попередніх балансоутримувачів. Інформацій-
них та фінансових програм підтримки практично не було.

На другому етапі з’явились програми інформаційної та фінансової підтримки, популя-
ризації ОСББ. Були проведені навчальні семінари серед працівників Львівської місь-
кої ради, на постійній основі проводились семінари щодо створення ОСББ. Також в 
кожній районній адміністрації було визначено відповідальну особу, яка могла нада-
вати базові консультації щодо створення ОСББ. Паралельно популяризація ОСББ 
супроводжувалась проведенням капітальних ремонтів у будинках новостворених 
ОСББ. Їхні успіхи висвітлювались у ЗМІ, проводився конкурс на найкраще ОСББ. 
Зрештою мешканцям було донесено повідомлення, що вони зможуть підвищити 
якість свого життя, оптимізувати витрати, отримати контроль за ними та самостійно 
вирішувати, що потрібно робити в першу чергу.

Націленість на конкретний результат піднімала авторитет правлінь ОСББ серед 
містян.

Оскільки без підтримки інших зацікавлених сторін важко було би залучити ресурси, 
то також велась постійна робота з депутатським корпусом та громадськими орга-
нізаціями. Депутатський корпус зацікавлений у задоволених покращенням рівня 
життя мешканців, а громадські організації — у підвищенні прозорості, у розвитку 
ринку управління житлом, який був до того практично монополізований.

Третій етап розпочався в 2015–2016 роках, коли стартувала реформа сфери житло-
вого господарства, і триває до сьогодні. Полягає він у тому, що за час становлення 
сформувалась певна кількість голів правлінь та їх членів, які мають досвід, щоб 
залучати в асоціації сусідні будинки та розвиватись, вести адвокаційні кампанії для 
покращення нормативної бази на всеукраїнському рівні. Відповідно на цьому етапі 
відбулося ранжування — комунікація зі співвласниками, які хочуть створити ОСББ, 
і комунікація зі співвласниками будинків та професіоналами, яким потрібна органі-
зація спеціалізованих тематичних навчань та залучення до адвокаційних кампаній. 
Також цей етап супроводжується впровадженням енергоефективних проєктів. На 
цьому етапі важливо прописати заздалегідь контент-стратегію, щоб отримати пози-
тивні результати.
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Річний план підготовки інформаційних матеріалів

Тип  
контенту Опис

Орієнтовна кількість 
 матеріалів Усього Задіяні

І  
квартал

ІІ 
квартал

ІІІ 
квартал

ІV 
квартал

Постійні рубрики та взаємодія з аудиторією

Збір питань від 
ОСББ Львова

Готувати відпо-
віді з комента-
рями фахівців 

3 3 3 3 12

працівники 
1, 2

Можливе 
залучення 
додаткових 
фахівців

Інші види контенту

Інфографіка щодо  
енергоефективних 
заходів; корисна 
інфографіка для 
ОСББ

Інфографіка, яка 
би ілюструвала 
корисні мате-
ріали на теми 
енергоефектив-
ності в ОСББ

2 2 2 2 8 працівник 3

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ОСББ
Прийнята у 2009 році «Програма сприяння створенню та забезпечення функціону-
вання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009–2012 
роки» була продовжена до 2025 року.

Перелік заходів, які рекомендується передбачити органам місцевого самовряду-
вання в програмі підтримки ОСББ

1. Комплексна інформаційно-консультаційна підтримка ініціативних груп зі ство-
рення ОСББ.
1.1. Виступи, публікації у засобах масової інформації з питань створення і функці-

онування ОСББ.
1.2. Надання консультацій ініціативним групам з питань створення ОСББ, асоціа-

ціям ОСББ.
1.3. Підготовка інформаційних матеріалів, друк буклетів.

2. Практична допомога ініціативним групам мешканців будинків при створенні ОСББ.
2.1. Виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої 

технічної документації.

3. Поглиблення демонополізації ринку послуг з утримання житлового фонду, ство-
рення конкурентного середовища на ринку цих послуг.
3.1. Формування інформаційних баз даних ОСББ, надавачів послуг з ремонту і 

обслуговування житлового фонду та забезпечення до них вільного доступу 
для всіх учасників ринку.

3.2. Вивчення українського і зарубіжного досвіду роботи управляючих компаній 
та управителів будинків.

4. Вдосконалення системи управління житловим фондом ОСББ.
4.1. Організація та фінансування навчань (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо 

управління житловим будинком для голів і бухгалтерів ОСББ.
4.2. Налагодження координаційної роботи та взаємодії між ОСББ мікрорайону, 

району, створення асоціацій об’єднань.
4.3. Організація обміну досвідом і найкращими практиками діяльності серед 

об’єднань міста.
4.4. Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури та інших матеріа-

лів з питань діяльності ОСББ.

5. Фінансування робіт з капітального ремонту на умовах співфінансування.
5.1. Формування титульного списку на перший капітальний ремонт, що передбачає:

 — ремонт дахів;
 — ремонт будинкових інженерних мереж;
 — встановлення засобів обліку та регулювання подачі енергоносіїв;
 — ремонт та заміна ліфтів;
 — інші роботи.

6. Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів у галузі впровадження 
нових форм управління житловим фондом.
6.1. Організація навчання працівників виконавчих органів міської ради, районних 

адміністрацій, забезпечення участі у всеукраїнських та міжнародних семінарах.

7. Сприяння залученню коштів Державного бюджету України, інвестицій та кредитів 
міжнародних фінансових організацій та ресурсів.
7.1. Співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими органі-

заціями з питань залучення коштів для розвитку ОСББ міста.
7.2. Підготовка проєктів і програм для участі у всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах щодо сприяння розвитку ОСББ у місті та їх співфінансування.
7.3. Співпраця з громадськими організаціями міста у галузі впровадження 

реформ у систему управління житловим фондом.

Впровадження наведених заходів дозволить у повній мірі стимулювати розвиток 
ОСББ у місті.

У 2015 році ухвалою Львівської міської ради №4413 від 19.03.2015 затверджено про-
граму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на впровадження 
заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків 
у м. Львові на 2015–2018 роки («Теплий дім»). Це була перша програма підтримки 
заходів з енергозбереження в Україні, її продовжено до 2025 року.

https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/2BD85F2484FC14D6C22575E60055612D?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/2BD85F2484FC14D6C22575E60055612D?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/2BD85F2484FC14D6C22575E60055612D?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/3D80725A1B6FB697C2257E1F002396CF
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Відповідно до програми здійснюється відшкодування частини кредитних коштів, 
залучених ОСББ та ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструк-
ції і модернізації багатоквартирних будинків, поліпшення комфорту мешканців міста 
та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.

Відшкодування частини кредиту з міського бюджету м. Львова надається ОСББ та 
ЖБК у розмірі до 30% від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але 
не більше 400 тис. грн за одним кредитним договором (з 1 січня 2021 року макси-
мальна сума компенсації зросла до 1 млн грн).

Цілі кредитування, які забезпечують енергоощадність та підпадають під часткове 
відшкодування тіла кредиту:

 • Модернізація та утеплення стін фасаду.

 • Модернізація, реконструкція, утеплення і ремонт покрівель, дахового перекриття, 
підвальних приміщень.

 • Реконструкція, ремонт і модернізація всіх інженерних мереж і обладнання у 
будинку.

 • Встановлення приладів погодного регулювання подачі теплоносія.

 • Утеплення під’їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей).

 • Модернізація систем освітлення під’їздів.

 • Модернізація систем вентиляції.

 • Модернізація, капітальний ремонт і заміна ліфтів.

 • Встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел енер-
гії для потреб будинку.

 • Інші роботи з модернізації, ремонту і реконструкції багатоквартирного будинку.

До реалізації програми «Теплий дім» залучені як національні, так і приватні банки.

За 5 років 195 ОСББ та ЖБК м. Львова залучили 140,99 млн грн на заходи з енергоз-
береження. Було укладено 247 кредитних договорів. За час дії програми утеплено 25 
будинків. На 2021 рік передбачено 20 млн грн.

Міська програма може функціонувати автономно від інших програм, тобто ОСББ 
на окремі заходи отримує компенсацію лише з міського бюджету. Відповідно вона 
незалежна від інших програм, проте функціонує спільно з державною, обласною 
програмами та програмою Фонду енергоефективності «Енергодім». 

У 2018 році був реалізований пілотний проєкт щодо впровадження програми спри-
яння проведенню капітального ремонту окремих конструктивних елементів бага-
токвартирних будинків, які перебувають в управлінні ОСББ м. Львова на 2018 рік. За 
цим проєктом об’єднання співвласників ставали розпорядником бюджетних коштів 
нижчого рівня. Проте, як показав експеримент, навантаження щодо адміністрування 
даного процесу є занадто складним і обтяжливим для голів правлінь.

Для проведення капітальних ремонтів житлового фонду діють наступні програми:

 • Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації 
ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я м. Львова на 2017–
2023 роки.

 • Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків, що списані з балансу комунальних підпри-
ємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, 
ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у 
м. Львові на 2019–2023 роки.

 • Програма ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житло-
вих будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та ОСББ 
на період 2012–2020 років.

Кількість залучених коштів ОСББ за роками, млн грн
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Кошти, виділені з бюджету м. Львова на підтримку проведення робіт в ОСББ

Вид робіт
2014–2018 роки 2019 рік 2020 рік (план)

к-сть, шт. тис. грн к-сть, шт. тис. грн к-сть, шт. тис. грн

Капітальний ремонт 45 8 049,97 16 4 390,00 35 13 180,00

Реставрація 2 1 333,21 1 700,00 2 1 981,80

Модернізація ліфтів 3 1 186,51 8 2 710,00 11 5 000,00

Реконструкція 0 0 1 1 490,00 5 2 815,97

Разом 50 10 569,7 26 9 290,00 53 22 977,77

Як бачимо, обсяг коштів, які вкладаються в ОСББ, збільшується щороку. Це пов’я-
зано з тим, що з 2019 року усі, хто хочуть проведення робіт у своїх будинках, мають 
співфінансувати їх проведення, а ОСББ, як організовані спільноти, є набагато актив-
нішими.

Найскладніша ситуація у місті з ремонтом ліфтів, оскільки це дороговартісний еле-
мент будинку, яким користується обмежена кількість людей (один під’їзд). Для опти-
мізації та підвищення прозорості процесу відбору ліфтів було затверджено наступну 
почерговість включення даних об’єктів у відповідну програму:

1. Ліфти, зупинені згідно з приписами Державної служби України з питань праці.
2. Ліфти, щодо яких є висновок, котрий підтверджує необхідність проведення 

модернізації або капітального ремонту, та які експлуатуються більше 25 років.
3. Ліфти, які досягнули граничного строку експлуатації і найдовше експлуатуються 

(25 років і більше).
4. Ліфти, запропоновані до включення відповідно до звернень від об’єднань спів-

власників житлових будинків та від співвласників житлових будинків, у яких не 
зареєстровано юридичну особу.

5. Ліфти, запропоновані до включення іншими юридичними особами.

У частині проведення капітальних ремонтів інших конструктивних елементів було 
визначено відсоток співфінансування в залежності від загальної площі та поверхо-
вості за принципом вирівняння фінансового навантаження на м2.

Також Львів активно співпрацює з міжнародними організаціями та залучає гранти 
для реалізації найкращих практик:

 • З 2017 року проєкт «Енергоефективний район Львова» реалізується Німець-
ким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Феде-
рального міністерства довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реак-
торів Німеччини (BMU).

 • З 2018 року триває проєкт «Рясне — район зелених технологій», за яким мікро-
район має бути обладнаний зеленими технологіями за прикладом німецького 
Фрайбурга.

 • З 2019 року Львів долучився до проєкту «SPARCS» — ініціативи, що об’єднала 31 
учасника з метою створення мережі енергоефективних та безвуглецевих гро-
мад (Sustainable energy Positive & zero cARbon Communities) та подальшого поши-
рення напрацьованих рішень у інших містах і громадах.

Зараз в Україні активно працює регіональна мережа консультантів Міжнародної 
фінансової корпорації (IFC), а до 2021 року діяв проєкт ООН «Houses». Наявність 
таких можливостей дозволяє отримувати додатковий обмін інформацією та досві-
дом і робити місто кращим.

Рекомендації органам місцевого самоврядування
1.  Наявність програм підтримки з однаковими правилами для всіх будинків.

2.  Наявність координаційного відділу, який буде забезпечувати комунікацію 
міста з об’єднаннями, проводити просвітницьку роботу і за можливості доно-
сити актуальну інформацію.

3.  Наявність програми підтримки заходів з енергозбереження.

4.  Наявність платформи для комунікації та зворотного зв’язку.

5.  Стабільність підтримки ОСББ, виконання обіцянок.

6.  Участь у міжнародних проєктах для набуття досвіду співпраці в різних сферах.

7.  Залучення ОСББ для тестування інноваційних практик у місті.

https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/a19074bb3a9b23eac2256ac40046fcb4/247d23a2673c37a1c22583e00032869a?OpenDocument
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ДОДАТОК
Зразок положення про відділ, який опікується ОСББ

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ супроводу ОСББ, ресурсний центр для розвитку ОСББ

департаменту житлового господарства та інфраструктури
Львівської міської ради

І. Загальні положення
1.1. Відділ супроводу ОСББ (далі — Відділ) входить до апарату департаменту жит-

лового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та є його 
структурним підрозділом відповідно до рішення виконавчого комітету від 
11.08.2017 №704 «Про затвердження Положення про департамент житло-
вого господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його струк-
тури», утвореним відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 №505 «Про 
затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загаль-
ної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», ухвали міської ради від 
14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між органами Львівської 
міської ради» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Склад та структуру Відділу визначає директор департаменту.
1.3. Відділ підконтрольний та підпорядкований директору департаменту.
1.4. Положення про Відділ розробляється начальником Відділу та затверджу-

ється директором департаменту.
1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішен-
нями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, 
положенням про департамент житлового господарства та інфраструктури, 
цим Положенням, іншими нормами законодавства України.

ІІ. Основні завдання та обов’язки
2. Основними завданнями та обов’язками Відділу є:

2.1. Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків у місті.

2.2. Сприяння ОСББ та ЖБК у впровадженні заходів з енергозбереження і ефектив-
ного використання енергоресурсів у багатоквартирних будинках м. Львова, 
згідно зі стратегією сталого енергетичного розвитку міста.

2.3. Сприяння у відновленні технічної документації попередніми балансоутриму-
вачами для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2.4. Розробка та реалізація інформаційно-промоційних проєктів, зустрічей, семінарів, 
тренінгів, матеріалів з питань створення та функціонування ОСББ.

2.5. Проведення просвітницької роботи з питань впровадження заходів з енерго- 
збереження і енергоефективного використання енергоресурсів у житловому 
фонді, координація реалізації заходів з енергозбереження в багатоквартир-
них будинках ОСББ.

2.6. Узагальнення практики застосування законодавства та нових прогресивних 
форм управління житловими будинками, розробка пропозицій щодо їх вдо-
сконалення і внесення на розгляд міського голови, виконавчого комітету та 
Львівської міської ради.

2.7. Готування проєктів наказів про затвердження актів приймання-передачі бага-
токвартирних будинків в управління ОСББ.

2.8. Організація роботи та інформування населення щодо визначення співвлас-
никами багатоквартирних будинків однієї з форм управління своїм будинком.

2.9. Зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку, 
висвітлення результатів зборів на вебпорталі Львівської міської ради. Збе-
рігання копій актів списання багатоквартирних будинків з балансу міських 
комунальних підприємств.

2.10. Співпраця з банками у сфері кредитування заходів з енергозбереження в 
будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК. Коор-
динація реалізації заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках 
ОСББ.

2.11. Впровадження у місті засад державної політики з питань реформування жит-
лового господарства, залучення та ефективного використання державних та 
іноземних інвестиційних і кредитних ресурсів для розвитку ОСББ у місті.

2.12. Залучення на конкурсних засадах юридичних осіб та фізичних осіб — підпри-
ємців незалежно від форми власності до управління багатоквартирними 
будинками.

2.13. Вивчення, аналіз законодавчих актів та інших нормативних документів, що 
регулюють діяльність ОСББ.

2.14. Об’єднання зусиль влади, громадських організацій, найактивніших громад 
ОСББ міста для вироблення рекомендацій щодо змін та вдосконалення нор-
мативно-правової бази, яка регулює впровадження і діяльність нових форм 
управління та експлуатації житлового фонду та реформи житлової галузі міста.

2.15. Популяризація найкращих практик діяльності ОСББ у місті, координація їхньої 
діяльності.

2.16. Поширення знань, вмінь та навичок шляхом надання інформаційної підтримки 
іншим містам з метою відтворення та передачі принципів запровадження 
ефективного утримання та управління житловою галуззю в Україні.

2.17. Аналіз міжнародного досвіду діяльності товариств власників житла.
2.18. Організація, підготовка та проведення навчальних семінарів, а також участь у 

розробці методичних рекомендацій і матеріалів (навчальних посібників) для 
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голів ОСББ спільно з організаціями — консультантами, які працюють у цій 
галузі, з метою створення в діючих ОСББ ефективної системи управління для 
стабільного розвитку їхніх організацій.

2.19. Ініціювання скликання у встановленому порядку нарад з питань, що нале-
жать до його компетенції, створення та участь у робочих групах та комісіях для 
вивчення окремих питань, що стосуються питання створення та діяльності ОСББ.

2.20. Розгляд звернень громадян та запитів юридичних осіб з питань щодо ство-
рення та функціонування ОСББ.

2.21. Ведення обліку діючих ОСББ та надання необхідної інформації щодо їхньої 
діяльності.

2.22. Надання індивідуальних консультаційних та навчальних послуг ініціативним 
групам, що утворюються в багатоквартирних будинках.

2.23. Надання індивідуальних консультаційних послуг головам правлінь ОСББ з 
питань функціонування об’єднання.

2.24. Надання щоденних консультацій за принципом «гарячої телефонної лінії з 
питань ОСББ».

2.25. Виявлення та ведення обліку ініціативних груп, підтримання постійного кон-
такту з ними.

2.26. Співпраця з управлінням комунальної власності департаменту економічного 
розвитку щодо взаємовідносин власників нежитлових приміщень з ОСББ.

2.27. Участь у підготовці проєктів міських програм, інших нормативних документів 
щодо забезпечення створення та функціонування ОСББ.

2.28. Співпраця з місцевими ЗМІ при проведенні інформаційних заходів з метою 
інформування мешканців міста про переваги створення ОСББ (участь у радіо- 
та телепередачах, статті в газетах) та інше.

2.29. Формування пропозицій до проєкту титульного списку об’єктів капітального 
ремонту житлового фонду будинків ОСББ та капітального ремонту / заміни 
ліфтів багатоквартирних будинків ОСББ.

2.30. Формування пропозицій до міського бюджету на впровадження заходів з 
енергозбереження для фізичних та юридичних осіб.

2.31. Інші функції.

ІІІ. Права і повноваження

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, 
іншими нормативними актами, Відділ має право:

3.1. Залучати спеціалістів та фахівців органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду 
питань, що належать до його компетенції.

3.2. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, 

необхідну для виконання покладених на нього завдань.
3.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його 

компетенції.
3.4. Ініціювати підготовку та розробляти проєкти ухвал міської ради, рішень вико-

навчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до 
компетенції Відділу.

3.4. Брати участь у проведенні семінарів з питань діяльності ОСББ у рамках буді-
вельних форумів, у виставках-ярмарках, у майстерні міста, у впровадженні 
державних програм на місцевому рівні та в підготовці щорічного Форуму 
ОСББ.

3.5. Вносити на розгляд пропозиції щодо питань співпраці ОСББ з іншими підпри-
ємствами й організаціями та установами в галузі житлового господарства 
міста, вдосконалення організації роботи Відділу та внесення змін у Поло-
ження відповідно до законодавства України.

IV. Керівництво Відділом
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з 

посади наказом директора департаменту згідно з чинним законодавством.
4.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору департа-

менту, йому підконтрольний та підзвітний.
Начальник Відділу:
4.3. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність 

перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та директо-
ром департаменту за виконання покладених на відділ завдань.

4.4. Організовує роботу та несе персональну відповідальність за організацію 
роботи Відділу.

4.5. Підписує видані у межах компетенції Відділу документи, організовує пере-
вірку їх виконання.

4.6. Затверджує положення про Відділ (за погодженням з директором департа-
менту) та посадові інструкції працівників Відділу.

4.7. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, ухвалами міської 
ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та 
цим Положенням.
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Сабатюк Ю. 

ПРОГРАМА ВІДШКОДУВАННЯ ВІДСОТКОВИХ 
СТАВОК ДЛЯ ОСББ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ

Завдяки спільним зусиллям держави (Фонд енергоефективності України), територі-
альної громади міста чи селища (програма відшкодування коштів на впровадження 
заходів з енергоефективності для ОСББ) та співвласників — є реальна можливість 
оновити житловий багатоквартирний фонд України та продовжити термін експлуа-
тації будівель на майбутнє.

Існує кілька визначених законом шляхів фінансування енергозберігаючих заходів:

 • пряме фінансування — інвестиції співвласників або приватного інвестора, якого 
після проведення робіт з термомодернізації житлового будинку ОСББ визнає ви-
конавцем послуги з теплопостачання (форма ЕСКО);

 • кошти ОСББ — ремонтний фонд, договір з іншою стороною, безповоротне надання 
субсидій з державного чи місцевого бюджету на умовах гранту;

 • позики / кредити у банківських установах — законодавство України дозволяє 
здійснювати фінансування поточних та інвестиційних потреб багатоквартирного 
будинку (у тому числі з енергозбереження) через укладення договорів з різними 
суб’єктами господарювання у житлово-комунальній сфері.

Фонд енергоефективності: передумови і принципи роботи
Впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирному секторі розпоча-
лося в Україні з 2010 року. Однак на той час воно не набуло масовості через зани-
ження тарифів та їх дотаційних складових з державного бюджету. Прийнята у 2012 
році Кабінетом Міністрів України Постанова «Про затвердження Порядку викори-
стання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування 
юридичних осіб, в тому числі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 
для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житло-
во-комунального господарства» від 31.05.2012 №599, дала можливість закласти 
підґрунтя для розвитку масштабної термомодернізації багатоквартирних житлових 
будинків, однак реальне фінансування для ОСББ розпочалося в 2015 році.

Велике зрушення в бік втілення ініціатив співвласників до впровадження заходів з 
енергоефективності у багатоквартирних будинках відбулось після прийняття Поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2010 р. №243 і від 17 жовтня 2011 р. №1056» від 08.04.2015 

№243, яку в народі назвали постановою «Теплі кредити».
За час дії цієї постанови КМУ велика кількість ОСББ в країні змогли переконатись, 
що заходи з енергоефективності у житлових будинках дають результат — зменшення 
сум за комунальні платежі у щомісячних платіжках. Однак без проєкту (технічної 
документації), без розрахунку фахівців з енергозбереження монтаж навіть якісного 
обладнання часто не приносив очікуваної економії.
Тому паралельно відбувалося вдосконалення законодавства України щодо енер-
гозбереження у багатоквартирному житловому секторі — почергово були ухвалені 
наступні нормативні документи:

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції впровад-
ження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (ство-
рення Фонду енергоефективності)» від 13.07.2016 №489-р;

 • Закон України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 №2095-VIII;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення державної установи “Фонд 
енергоефективності”» від 20.12.2017 №1099;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використан-
ня коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду 
енергоефективності» від 20.12.2017 №1102;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог щодо професій-
ної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи “Фонд 
енергоефективності”» від 28.02.2018 №138;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Нагля-
дову раду державної установи “Фонд енергоефективності”» від 28.02.2018 №142;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунку 
економії енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності, які фінансу-
ються державною установою “Фонд енергоефективності”» від 28.02.2018 №149.

Постанова «Теплі кредити» зазнала змін і з 2021 року перестала стосуватися ОСББ. 
На заміну їй Урядом було створено Фонд енергоефективності (Фонд ЕЕ) — єдину дер-
жавну установу, яка відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності» з 
метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності запроваджує інструменти сти-
мулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефектив-
ності будівель та енергозбереження і об’єднає національний план щодо енергетичної 
ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької 
угоди, втілить acquis communautaire Європейського Союзу та Договір про засну-
вання Енергетичного Співтовариства, забезпечить дотримання Україною міжнарод-
них зобов’язань у сфері енергоефективності.
Водночас програма Фонду ЕЕ та її механізми допомагають ОСББ досягти бажаного 
результату — економії енергоносіїв, а значить і зменшення сум за комунальні пла-
тежі у щомісячних платіжках.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/489-2016-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/489-2016-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/489-2016-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2095-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1099-2017-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1099-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1102-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1102-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1102-2017-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/138-2018-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/138-2018-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/138-2018-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-2018-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-2018-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/149-2018-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/149-2018-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/149-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926
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Потрібно розуміти, що основні бенефіціари Фонду ЕЕ — у містах, ОТГ, а отже, втілення 
ідеї впровадження заходів з енергоефективності залежить і від місцевих програм, їх 
спрямованості на сприяння діяльності конкретних ОСББ, які без підтримки територі-
альних громад не зможуть стати учасниками програми «Енергодім».

Фонд ЕЕ відкритий до співпраці з органами місцевого самоврядування, територі-
альними громадами та обласними державними адміністраціями, і ця співпраця 
може бути задекларована у вигляді меморандумів. Також Фонд разом із командою 
регіональних консультантів Міжнародної фінансової корпорації (IFC) допомагає 
муніципалітетам розробляти та/або адаптувати місцеві програми підтримки енерго-
ефективності для ОСББ з метою їх реалізації в доповнення до програми «Енергодім». 
Партнерство Фонду та ОМС в межах реалізації програми «Енергодім» забезпечить 
кращий ефект у досягненні економії енергоресурсів у кожній конкретній багатоповер-
хівці, а також дозволить ефективно впливати на добробут і комфортне проживання 
населення в громадах, які ініціюють та поширюють енергоефективні практики.

Пропозиції від Фонду ЕЕ для міст-партнерів

У Європейському союзі такі фонди працюють уже не один рік, тому Україна мала 
можливість перейняти цей досвід.

Структура Фонду ЕЕ в Україні. Детальніше: https://eefund.org.ua/partners

Джерело:  https://www.minregion.gov.ua

https://energodim.org/
https://eefund.org.ua/misceva-vlada
https://eefund.org.ua/how-to-apply#how_to_apply_header_block
https://eefund.org.ua/partners
https://www.minregion.gov.ua
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Програма «Енергодім» Фонду ЕЕ України
ОСББ мають додаткову можливість - залучати спеціаліста для професійного супро-
воду проєкту з енергомодернізації будинку. А отже, у співвласників з’явилась мож-
ливість найняти фахівця, який буде управляти всім проєктом, збирати документи, 
готувати необхідні протоколи загальних зборів, засідань правлінь для якісного та 
оперативного вирішення виявленої проблеми. Не менш важливо: це людина, яка 
завжди поруч (місцева), яка порадить, яка точно знає, як діяти учаснику програми 
«Енергодім».

Проєктний менеджер — це фахівець, від якого залежить перебіг проєкту впрова-
дження заходів з енергоефективності в будинку в цілому: правильна підготовка 
документації, якість зібраних документів, що унеможливлять процес призупинення 
заяви і, як наслідок — вчасного відшкодування грантових коштів.

ОСББ не висуває особливих вимог до проєктного менеджера та не вимагає жодних 
сертифікатів та/чи дозволів на право надання послуг проєктного менеджера. Проєк-

тним менеджером може бути як юридична особа чи фізична особа-підприємець, так 
і просто фізична особа. Він допомагає ОСББ управляти всіма процесами модерніза-
ції будинку: від подачі заявки на участь у програмі — до реалізації будівельних робіт 
та перевірки якості проєкту.

Перелік можливих послуг проєктного менеджера:

 • організація та участь у загальних зборах ОСББ, роз’яснення деталей участі в 
програмі «Енергодім» та переваг для співвласників;

 • аналіз варіантів кредитування та розрахунків по кредиту, визначення та презен-
тація оптимального рішення для співвласників;

 • оформлення заявки, супровідних документів для участі (та інших етапів) у про-
грамі «Енергодім»;

 • попередній розрахунок вартість робіт та послуг;

 • пошук та укладання договорів з підрядниками для виконання робіт / послуг з 
термомодернізації будинку, контроль виконання таких робіт / послуг.

Щоб залучити фахівця із супроводу проєкту термомодернізації за умовами програми 
«Енергодім», ОСББ має укласти договір надання послуг з супроводження (супро-
воду) проєкту для участі в програмі. Посаду проєктного менеджера можна запрова-
дити при ЦНАПах, комунальних підприємствах — у такому випадку ОМС завжди буде 
мати реєстр багатоквартирних житлових будинків, що націлені на модернізацію.

Дорожня карта впровадження заходів з енергоефективності через програму 
«Енергодім» Фонду ЕЕ України

 • ОСББ ухвалює рішення про проведення попереднього енергоаудиту.

 • Аудитор складає енергосертифікат будівлі та заповнює рекомендаційний звіт 
(включає опис проєкту енергоефективних заходів для будинку та уточнення, які 
з цих заходів не підлягають відшкодуванню Фондом ЕЕ).

Перелік атестованих енергоаудиторів можна знайти на сайті ДАЕЕ.

 • На загальних зборах ОСББ ухвалює рішення про участь у програмі, визначає пе-
релік енергоефективних заходів (пакет А чи Б) та максимальну вартість проєкту.

Перший транш відшкодування відбувається після розгляду заявки Фондом ЕЕ, ОСББ 
отримає письмове та електронне повідомлення про підтвердження намірів (надання 
гарантій) часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності, зазначе-
них у заявці №1, за умови їх відповідної реалізації. ОСББ отримує транш №1 за про-
ведений енергоаудит (до 70% витрат на енергоаудит) протягом 30 робочих днів з дня 
направлення повідомлення про схвалення заявки №1.

 • Розробка проєктної документації та її експертиза, підготовка до оформлення за-
явки №2: на загальних зборах ОСББ ухвалює рішення про залучення проєкту-
вальника для розробки проєктної документації (роботи, матеріали, обсяг робіт, 
порядок виконання) та проведення експертизи (хоча це можна зробити і під час 
перших загальних зборів).

Карта учасників Фонду ЕЕ станом на 22.02.2021

https://e-construction.gov.ua/ep_efficiency_specialist
https://sites.google.com/eefund.org.ua/monitoring/карта-учасників-програми-енергодім?authuser=0
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Фонд енергоефективності на своєму сайті розмістив основні вимоги до обладнання 
та матеріалів, які можна використовувати. Банками-партнерами (при необхідності 
залучення кредитних коштів) є такі банківські установи, як АБ «Укргазбанк», КБ 
«Приватбанк та АТ «Кредобанк».

 • Після отримання проєктної документації та висновку експертної організації ОСББ 
через банк-партнер подає заявку №2 та супровідні документи на затвердження 
проєкту та часткове відшкодування проєктної документації та її експертизи.

Важливо знати, що до проєкту можна внести зміни. У випадку зміни відомостей про 
проєкт, наведених у описі проєкту, ОСББ має подати заявку №3 на зміни з оновленим 
описом проєкту та супровідними документами, у якій будуть скореговані зміни до 
проєктної документації, що виникли під час виконання монтажних робіт.

Після розгляду заявки №2 Фондом ЕЕ, ОСББ отримає письмове та електронне пові-
домлення про схвалення заявки №2 (на затвердження проєкту) та підтвердження 
намірів відшкодувати вартість енергоефективних заходів. ОСББ отримує транш №2 
на відшкодування вартості розробки проєктної документації та проведення експер-
тизи (до 70% витрат) протягом 30 робочих днів з дня направлення повідомлення про 
схвалення заявки №2.

 • ОСББ проводить заходи з енергоефективності (відповідно до проєктної докумен-
тації) та самостійно обирає підрядників для виконання робіт. Необхідно пам’ята-
ти, що під час виконання робіт повинен здійснюватися технічний та авторський 
нагляд (це може бути представник проєктної організації, що розробив проєктну 
документацію або інший фахівець, а також фахівець з авторського нагляду).

За необхідності ОСББ може продовжити строк реалізації проєкту. Для цього не 
пізніше дня завершення строку реалізації проєкту, визначеного програмою, необ-
хідно подати заявку №5 на продовження строку та супровідні документи.

 • Після завершення енергоефективних робіт проводиться сертифікація енерге-
тичної ефективності будинку та обстеження інженерних систем, що пройшли 
енергомодернізацію (оформлюється постсертифікат з енергоаудиту). Далі, 
після проведення усіх енергоефективних робіт, постсертифікації енергетичної 
ефективності будинку та обстеження інженерних систем, що пройшли енерго-
модернізацію, ОСББ подає заявку №4 та супровідні документи на проведення 
верифікації виконаних заходів та часткове відшкодування вартості здійснених 
заходів з енергоефективності.

Часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності становить 40% 
вартості прийнятних заходів / робіт для пакету «Легкий» та 50% для пакету «Комп-
лексний».
Фонд ЕЕ проводить верифікацію енергоефективних робіт та фінансову оцінку заявки. 
Після розгляду заявки №4 Фондом ЕЕ ОСББ отримає письмове та електронне пові-
домлення про схвалення заявки №3 (якщо така буде мати місце), підтвердження 
прийнятних витрат та розмір гранту (включає розмір відшкодування на енергое-
фективні заходи, технічний та авторський нагляд, енергосертифікацію, обстеження 

інженерних систем). ОСББ отримує транш №3 на проведені енергоефективні заходи 
протягом 30 робочих днів з дня повідомлення про схвалення заявки №4.

Усі необхідні роз’яснення, опис пакетів А та Б, граничні розміри фінансування, вимоги 
Фонду ЕЕ, зразки документів тощо — за посиланням: https://energodim.org/detalna-
informatsiia.

Досвід впровадження заходів з енергоефективності у  
багатоквартирних будинках м. Луцька
Так, у м. Луцьку Волинської області було розроблено та представлено для загаль-
ного обговорення майданчик для впровадження різних заходів з енергоефектив-
ності, як основу та приклад для реалізації цієї ідеї. У 2012 році Луцька міська рада 
вперше розробила програму, завданням якої було впровадження енергозберіга-
ючих заходів у багатоквартирному житловому секторі через механізм зменшення 
фінансового навантаження на співвласників будинків, які залучили кредитні кошти 
на такі заходи. Відшкодування коштів, витрачених ОСББ на погашення відсотків за 
банківським кредитом, що проводиться на підставі угод об’єднання співвласників та 
департаменту ЖКГ та за наявності підтвердженої проплати (платіжного доручення), 
є одним із напрямків даної програми.

У 2017 році міська рада прийняла рішення про продовження програми і додала ще 
один механізм на вибір ОСББ: відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК до 
2020 року — фінансування здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету, кре-
дитних ресурсів та коштів співвласників багатоквартирних будинків. Впровадження 
завдань та заходів програми має основний напрямок — проведення робіт з термо-
модернізації багатоквартирних житлових будинків, оновлення інженерних мереж 
будівель, інших заходів, які приведуть до зменшення використання енергоресурсів. 
Відшкодування частини кредитів здійснюється на підставі договору про взаємодію, 
укладеного між департаментом ЖКГ Луцької міської ради та об’єднаннями спів-
власників, які отримали банківський кредит на реалізацію проєктів з підвищення 
енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків. Компенсація 
з міського бюджету суми коштів на погашення частини кредитів позичальникам, 
за умови їхньої участі у програмі «теплих кредитів», здійснюється у розмірі 30% від 
загальної вартості виконаних по проєкту робіт, але з розрахунку:

 • не більше 1 млн грн на проведення робіт та придбання матеріалів для термомо-
дернізації житлового будинку (утеплення зовнішніх стін, фундаментів, підваль-
них приміщень, горищ, покрівель);

 • не більше 700 тис. грн на проведення інших видів робіт та придбання матеріалів 
для впровадження заходів з енергоефективності житлового будинку.

У 2020 році було ініційовано внесення додаткових змін у «Програму відшкодування 
частини суми кредитів ОСББ та ЖБК м. Луцька, залучених на впровадження в будин-
ках енергоефективних заходів на 2018–2020 роки». Адже доступ до визначених 
програмою заходів підтримки повинні мати ті ОСББ, які беруть участь у програмах 

https://energodim.org/detalna-informatsiia
https://energodim.org/detalna-informatsiia
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державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема у програмі підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2021–2023 роки.

Загалом, після неодноразового внесення змін (у тому числі заради збільшення 
кількості учасників, що мають намір впроваджувати заходи з енергоефективності у 
своїх будинках), у 2021 році напрямки діяльності та заходи реалізації цієї програми 
виглядають наступним чином:

 • Надання фінансової підтримки ОСББ, які беруть участь у програмах Фонду ЕЕ, 
зокрема у програмі «Енергодім», та залучають кредити на впровадження заходів 
енергомодернізації житлових будівель (10% від загальної суми усього проєкту — 
енергоаудит, проєктно-кошторисна документація та експертиза тощо).

 • Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на заходи з енергозбе-
реження у житлових будинках за час дії програми з відшкодування відсоткових 
ставок за залученими кредитами у 2013–2017 роках.

 • Відшкодування частини суми кредитів та відсотків за кредитами ОСББ та ЖБК 
м. Луцька, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів у 
2018–2020 роках (у тому числі оплата кредиторської заборгованості).

На сьогодні ОМС мають можливість долучитися до підтримки об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків шляхом дольової участі у впровадженні заходів з 
енергоефективності через програму «Енергодім», прийнявши програму відшкоду-
вання відсоткових ставок або програму з механізмом відшкодування частини тіла 
кредиту — у співвласників є можливість зменшити свою дольову частку.

ОСББ подає заяву з чітким переліком документів (має бути в додатках до міської 
програми) на розгляд конкурсної комісії та отримує підтвердження дольової участі 
ОМС у процесі реалізації енергоефективного заходу.

Контроль за виконанням заходів програми здійснює департамент ЖКГ та комісія з 
відшкодування коштів на впровадження ОСББ та ЖБК енергоефективних заходів. 
Контроль здійснюється шляхом отримання від об’єднання співвласників додаткової 
угоди на зменшення відсотків за кредитом, укладеної після перерахування коштів 
місцевого бюджету об’єднанню співвласників. Ця додаткова угода надається депар-
таменту ЖКГ протягом 5 банківських днів після їх перерахування.

Звіт про виконання програми заслуховується на сесії міської ради після завершення 
її виконання.

Від проєкту до рішення
Послідовність дій для прийняття програми підтримки діяльності ОСББ міста під 
час залучення кредитних коштів на впровадження заходів з енергоефективності 

та наступні дії ОСББ — учасника такої програми

ІНІЦІАТИВА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ

РОЗРОБКА ТА НАПИСАННЯ ПРОГРАМИ

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

РІШЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ

РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ПРО СТВОРЕННЯ КОНКУРСНОЇ 
КОМІСІЇ

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ПРОЄКТІВ

ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ З ОСББ ДЛЯ НАДАННЯ РОЗ’ЯСНЕННЯ УМОВ 
УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

ПРОЄКТНІ МЕНЕДЖЕРИ, СУПРОВІД ПРОЄКТІВ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

ПРОТОКОЛИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СПІВВЛАСНИКІВ ПРО ЇХНЮ ЗГОДУ 
ВПРОВАДЖУВАТИ ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГОАУДИТУ, ПОДАННЯ ЗАЯВКИ №1

ПОГОДЖЕННЯ ЗАЯВКИ №1, ВИБІР ЗАХОДІВ, РОЗРОБКА ПРОЄКТУ, ЕКС-
ПЕРТИЗИ, ПОДАННЯ ЗАЯВКИ №2

ПОГОДЖЕННЯ ЗАЯВКИ №2, ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ВИБІР 
ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, УКЛАДЕННЯ УГОДИ З БАНКОМ

ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ, УКЛАДЕННЯ УГОД ТА АВТОРСЬКИЙ І 
ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД

МОНТАЖНІ РОБОТИ, ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО ВЕРИФІКАЦІЇ

СУПРОВІД ПРОЄКТІВ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, ПІДПИСАННЯ АКТІВ, 
ПОДАННЯ ЗАЯВКИ №4

Шлях до діючої міської програми пролягає від ініціювання до прийняття рішення на 
сесії міської ради через низку розглядів і обговорень проєкту програми: на засіданні 
виконавчого комітету, на засіданні постійної депутатської комісії.
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 Луцька міська рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

    20.01.2021 року      №____________

Про проєкт Програми відшкодування частини суми кре-
дитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залу-
чених на впровадження в будинках енергоефективних 
заходів на 2021–2023 роки

Відповідно до ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2016 №6-1 
«Про порядок розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про 
їх виконання у новій редакції», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити проєкт Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької 
міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енерго- 
ефективних заходів на 2021–2023 роки згідно з додатком.

2. Доручити департаменту житлово-комунального господарства міської ради 
внести проєкт Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької 
міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енерго-
ефективних заходів на 2021–2023 роки на сесію міської ради для затвердження.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відпо-
відно до розподілу обов’язків.

Міський голова      Ігор ПОЛІЩУК

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому    Юрій ВЕРБИЧ

Оскільки зазвичай розробником такої програми є департамент ЖКГ, то і розгля-
датися вона має на засіданні постійно діючої комісії депутатів, що опікується ЖКГ 
міста. По-перше, це дозволить ознайомитися з документом певній кількості депу-
татів, і вони зможуть до розгляду на сесії внести свої правки. По-друге, у цій комісії 
є депутати різних партій, фракцій та груп, що дасть можливість попередньо переко-
нати їх у значущості програми та особистій дотичності до прийняття такого важли-
вого рішення для громади міста.

На засіданні комісії необхідно правильно сформулювати основні принципи цієї про-
грами, її цілі, функцію та мету. Тобто потрібно підготувати:

 • паспорт програми на певний період її дії;
 • визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма;
 • визначення мети;
 • обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінан-

сування, термінів виконання завдань, заходів;
 • перелік завдань та заходів програми, напрямки використання бюджетних коштів 

та результативні показники;
 • план координації та контролю виконання програми;
 • опис ресурсного забезпечення програми відшкодування частини суми кредитів 

ОСББ міста, залучених на впровадження енергоефективних заходів на певні роки.

Цілями програми є:

1. Зменшення витрат населення на оплату енергоресурсів.

2. Поліпшення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків.

3. Збільшення терміну експлуатації житлового фонду територіальної громади.

4. Зменшення витрат міського бюджету на аварійні та капітальні ремонти бага-
токвартирних будинків.

5. Скорочення витрат бюджетів різних рівнів на виплату субсидій та пільг окре-
мим категоріям громадян.

6. Залучення у територіальну громаду додаткових коштів державного бюджету, а 
також коштів мешканців для термореновації будинків, що дасть розвиток діло-
вого середовища та створення нових робочих місць.

7. Заохочення мешканців багатоквартирних будинків ставати відповідальними 
власниками, що є елементом розвитку громадянського суспільства.

8.  Зміцнення енергонезалежності держави.

9.  Скорочення викидів СО2.

Наступний крок — прийняття «Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ 
та ЖБК міста, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів» на 
сесії міської ради.
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Луцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я
від 15.12.2017 №35/10

Про Програму відшкодування частини суми кредитів 
ОСББ та ЖБК міста Луцька, залучених на впровадження 
в будинках енергоефективних заходів на 2018–2020 роки

Керуючись Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
вдосконалення відносин, що виникають у сфері обслуговування та експлуатації жит-
лового фонду, спрямування на створення сприятливого для мешканців міста середо-
вища та комфортного житла, впровадження заходів енергозбереження, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК міста 
Луцька, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 
2018–2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови Недопада Г. В. та постійну комісію міської ради з питань генерального 
планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального 
господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Козюра А. Г.).

     Секретар міської ради    Григорій Пустовіт

Додаток 1
до Програми відшкодування частини 
суми кредитів ОСББ Луцької міської тери-
торіальної громади, залучених на впро-
вадження в будинках енергоефективних 
заходів на 2021–2023 роки

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської терито-
ріальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних 

заходів на 2021–2023 роки

Обсяг коштів, які про-
понується залучити на 
виконання Програми,  
тис. грн

Етапи виконання програми Загальний обсяг 
фінансування 

Програми,  
тис. грн

2021 рік 2022 рік 2023 рік

Обсяг фінансових ресур-
сів всього, у тому числі: 
бюджет міської територі-
альної громади

20 000,00 25 000,00 30 000,00 75 000,00

кошти співвласників 
відповідно до Державної 
цільової програми енер-
гоефективності

40 000,00 50 000,00 60 000,00 150 000,00

кошти інших джерел 
відповідно до Державної 
цільової програми  
енергоефективності

140 000,00 175 000,00 210 000,00 525 000,00

Запорукою Прозорості участі ОСББ у такій програмі є створення конкурсної комісії 
з відбору проєктів та інструкція з її виконання. Тому додатками до програми також 
повинні бути:

 • розпорядження міського голови про затвердження складу конкурсної комісії, 
розроблений графік її засідань та терміни розгляду заявок;

 • чіткий перелік документації, яка дасть можливість ОСББ безперешкодно брати 
участь у програмі.

ОСББ, які готові до впровадження заходів з енергоефективності, подають відно-
шення до відділу / департаменту ЖКГ про намір отримання кредитних коштів. Для 
цього вони подають заявку наступного зразку.
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Заявка на участь у реалізації заходів програми
Дата: ___________

Пакет документів:
1. Лист від громади ОСББ про розгляд заявки.
2. Інформація про ОСББ:

 • назва вулиці, № будинку;
 • назва організації громади, ОСББ;
 • дата створення;
 • загальна кількість квартир, загальна площа будинку; скільки проживає 

мешканців;
 • кількість квартир (співвласників) є членами ОСББ.

3. Копія сертифікату про проведений енергоаудит у будинку.
4. Лист від Фонду ЕЕ про включення до переліку бенефіціарів, які отримають гран-

тові кошти.
5. Проєктно-кошторисна документація (на електронному носії) та копія висновку 

проведеної експертизи. Копії платіжних доручень про сплату за проєктно-кошто-
рисну документацію та експертизу.

6. Витяг з протоколу загальних зборів ОСББ, у якому мають бути зазначені:
 • перелік заходів з енергозбереження, які будуть впроваджуватись;
 • дата створення ремонтного фонду і суму внеску співвласників щодо співфі-

нансування;
 • відповідальна за оформлення усіх необхідних документів особа.

7. Копія опису.
8. Акти звірок з надавачами послуг за останні 6 місяців.
9. Копія договору на авторський та технічний нагляд.

Пакет документів супроводжується описовим змістом, який підписується визначе-
ною на загальних зборах ОСББ особою.

Пакет зібраних документів у відділі / департаменті ЖКГ, які необхідні  
для резервування у міському бюджеті та відшкодування частини  

суми кредитів на впровадження енергоефективних заходів  
у багатоквартирних будинках

1. Опис з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.
2. Витяг з протоколу загальних зборів.
3. Лист про включення до переліку бенефіціарів Фонду ЕЕ України.
4. Документи, які підтверджують потребу та доцільність впровадження заходів 

енергозбереження в будинку (копія енергоаудиту, проєктно-кошторисна доку-

ментація (на електронному носії), експертний висновок до проєкту, платіжні 
доручення).

5. Заява щодо намірів участі у програмі відшкодування частини суми кредитів 
ОСББ та ЖБК, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів 
(із зазначенням бажаного терміну відшкодування).

6. Заява до комісії щодо відшкодування частини суми кредитів, залучених на вико-
нані роботи за проєктом впровадження в будинку енергоефективних заходів.

6.1. Кредитний договір на реалізацію проєкту впровадження в будинку енерго-
ефективних заходів.

6.2. Копія договору про виконання робіт з виконавцем.
6.3. Копія довідки КБ-3 та актів виконаних робіт.

Після заявленого і підтвердженого діями наміру територіальної громади здійснити 
термомодернізацію багатоквартирних житлових будинків потрібно поінформувати 
про це всіх жителів міста / ОТГ. В умовах пандемії COVID-19 кожна громада має 
обрати ті засоби комунікації з власниками багатоквартирних житлових будинків, 
які найкраще спрацювали на її території в умовах запровадження карантинних 
обмежень.

Луцьке ОСББ «Конякіна 29» пройшло весь шлях для участі у програмі «Енергодім». 
Економія коштів на 1 м2 загальної площі квартири у січні 2021 року становила 29,98 грн. 
Для 2-кімнатної квартири 1 500 грн економії лише за один зимовий місяць.

ОСББ «Конякіна 29», м. Луцьк. Фото авторки
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ВСТУП
Основним напрямом розвитку України як незалежної держави є інтеграція до євро-
пейської спільноти та прагнення стати повноправним суб’єктом світового політи-
куму. Але для того щоб інтеграція була ефективною, нам потрібно виконати певні 
умови. Зокрема, мова йде про конструктивне завершення адміністративно-тери-
торіальної реформи (або реформи децентралізації). Це передбачає, що державна 
політика України у сфері місцевого самоврядування має спиратися на інтереси 
жителів територіальних громад і втілювати децентралізацію влади — тобто передачу 
від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини 
повноважень, ресурсів та відповідальності. В основу цієї політики закладено поло-
ження Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти 
суспільних відносин у цій сфері.
Також важливими передумовами євроінтеграції є приведення у відповідність до 
вимог міжнародних стандартів чинного законодавства та підвищення рівня відкри-
тості влади, розвиток демократії участі і залучення громадян до прийняття управ-
лінських рішень в територіальних громадах. Тому актуальним питанням сьогодення 
є розвиток громадського самоврядування, тобто самоорганізація громадян за міс-
цем проживання в межах, визначених Конституцією України і законами України.
Тенденція сприяння самоорганізації населення цілком відповідає європейським 
стандартам, закріпленим також у конституційних документах Європейського Союзу. 
Так, Лісабонський договір 2007 року, який набув чинності 1 грудня 2009 року, наго-
лошує на необхідності «реалізації принципу субсидіарності» і «відкритості функціо-
нування всіх органів ЄС із метою широкого залучення інститутів громадянського 
суспільства до участі в управлінні». Крім того, розбудова інституту територіальної 
самоорганізації населення в Україні є одним із напрямків реалізації муніципальної 
реформи, тому що залучення місцевого населення до управління громадою є запо-
рукою її успішного розвитку1. Формою активної участі жителів громади в підвищенні 
спроможності територіальної громади є органи самоорганізації населення (далі — ОСН).

У різних країнах світу існують подібні громадські об’єднання, детальніше про це — в 
аналітичній записці Чиркіна Антона «Органи самоорганізації населення: зарубіжний 
досвід». Так, на північноамериканському континенті набули поширення «сусідські 
об’єднання» або «асоціації добросусідства» («neighborhood associations»). У Японії 
схожа діяльність притаманна місцевим добровільним об’єднанням (асоціаціям) 
громадян — «чонайкай» або «дзічікай», що мають свої національні особливості. У 
Франції близькими до ОСН є муніципальні районні ради, у Шотландії — сусідські 
об’єднання жителів, в Албанії — громадські ради мікрорайонів. У Польщі закон 
«Про ґмінне самоврядування» передбачає можливий поділ на менші допоміжні 
територіальні одиниці, що можуть складатися з частини міста («допоміжні одиниці 
допоміжних одиниць»), — мікрорайонні органи самоврядування.

В Україні органи самоорганізації населення в систему місцевого самоврядування 
були включені на рівні Конституції України у 1996 році. Так, у ст. 140 зазначено, що 
«сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати 
будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх 
частиною власної компетенції, фінансів, майна».

Після цього у 1997 році в Законі України «Про місцеве самоврядування» у ст. 1 вже 
з’явилося чітке визначення поняття ОСН, у ст. 5 органи самоорганізації населення 
зазначені як нижча ланка системи місцевого самоврядування, а в ст. 14 закріплена 
норма, яка для визначення статусу та організаційно-правових аспектів створення і 
діяльності ОСН за місцем проживання відсилає нас до спеціального закону. Проте 
цей спеціальний закон — Закон України «Про органи самоорганізації населення» 
— був прийнятий лише у 2001 році. У ньому остаточно визначено правовий статус, 
порядок організації та діяльності зазначених органів.

Що таке органи самоорганізації населення і навіщо вони потрібні
Через особливість правової природи органів самоорганізації населення навіть пра-
цівники реєструючих структур іноді плутають ОСН з іншими формами самоорганіза-
ції громадян, такими як об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
та громадськими об’єднаннями (ГО). Проте ці органи хоч і мають певну спільну рису 
— представлення інтересів громадян, що їх створили, спираючись на добровільність 
самоорганізації, але відрізняються своєю специфікою, а їхня діяльність регулюється 
окремими законами України. Порівняння ОСН з органами місцевого самовряду-
вання (ОМС) є більш логічним, оскільки вони є похідними від ОМС.

Для з’ясування різниці між зазначеними об’єднаннями громадян доцільно порів-
няти визначення, що містяться в чинному законодавстві, а докладне порівняння їх 
специфіки наведено у додатку 1.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку — юридична особа, створена 
власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку 
для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і 
використання спільного майна (ст. 1 Закону України «Про об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного будинку»). По суті, ОСББ створюється співвласниками для 

Пилипенко А.
Органи самоорганізації населення 
як нижча ланка місцевого самовря-
дування та важіль для розвитку  
демократії участі у громадах України

1  Закон України «Про органи самоорганізації населення»: науково-практичний коментар / за заг. ред. 
О.С. Орловського, А. С. Крупника, Н. В. Мішиної, К. В. Терзіанової. Одеса: ПП «Євродрук», 2012. 192 с.
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утримання спільного майна багатоквартирного будинку. І ця господарська функція 
обмежується межами будівлі (стіною будинку).

Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридич-
них осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення 
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інте-
ресів (ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання»). Діяльність ГО за чинним 
законодавством спрямована на виконання певних завдань і задоволення інтересів 
громадян, що його створили, та розповсюджується на територію всієї країни.

Місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна 
здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у 
сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відпові-
дальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів України (ст. 2 Закону України 
«Про місцеве самоврядування»).

Ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування» визначає органи самооргані-
зації населення як представницькі органи, що створюються частиною жителів, які 
тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, 
міста. Тобто дія ОСН щодо захисту інтересів громадян обмежується певною терито-
рією громади, де він створений.

Скореговане визначення даного поняття міститься у ст. 2 Закону України «Про 
органи самоорганізації населення»: «органи самоорганізації населення — представ-
ницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають 
на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбаче-
них цим Законом». Це зроблено для того, щоб ОСН можна було створювати на рівні 
всього населеного пункту, який входить до складу об’єднаної територіальної гро-
мади, що є новим утворенням в Україні в результаті реформи децентралізації.

Отже, ОСН є, по суті, однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, 
міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення. Згідно з чин-
ним законодавством України, жителі територіальних громад можуть створювати 
будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах, сіль-
ські, селищні комітети. Типова структура мікрорайонного ОСН наведена у додатку 2.

Основні завдання ОСН:

 • створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в 
межах Конституції і законів України;

 • задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом 
сприяння у наданні їм відповідних послуг;

 • участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної 
території, інших місцевих програм.

Організація та діяльність ОСН ґрунтуються на принципах:
1. законності;
2. гласності;
3. добровільності щодо взяття окремих повноважень сільської, селищної,  

міської, районної в місті (у разі її створення) ради;
4. територіальності;
5. виборності;
6. підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед відповідними 

радами;
7. підконтрольності, підзвітності, та відповідальності перед жителями, які 

обрали орган самоорганізації населення;
8. фінансової та організаційної самостійності.

Навіщо потрібні ОСН

Мешканцям територіальної громади Місцевій владі

Допомагають задовольнити суспільний 
інтерес та потреби жителів громади щодо 
участі у прийнятті управлінських рішень 
та вирішенні питань місцевого значення

Забезпечують постійний та макси-
мально точний моніторинг проблем 
місцевого значення та потреб насе-
лення

Сприяють вирішенню проблемних 
питань та потреб відповідних територій 
через органи місцевої влади

Допомагають залучити додаткові 
ресурси для вирішення соціальних 
проблем на місцях

Підвищують ефективність здійснення 
громадського контролю за діяльністю 
органів місцевого самоврядування та 
надавачів житлово-комунальних послуг

Підвищують довіру населення до міс-
цевої влади через ефект причетності та 
залученість у процеси демократії участі

Спрощують процес об’єднання зусиль 
людей у вирішенні спільних проблем за 
місцем проживання

Сприяють ефективній боротьбі з соціально 
безвідповідальним бізнесом та відстою-
ванню інтересів громади перед держав-
ною владою та політичною кон’юнктурою

Власні повноваження — надані 
ОСН відповідно до Конституції та 
законів України сільською, селищ-
ною, міською або районною у місті 
(у разі її створення) радою під час 
його утворення (повний перелік — у 
ст. 14 Закону України «Про органи 
самоорганізації населення»).

Повноваження ОСН

Делеговані повноваження — пов-
новаження сільської, селищної, 
міської, районної у місті (у разі її 
створення) ради та її виконавчих 
органів, якими вона додатково 
наділяє ОСН при створенні або під 
час його функціонування відповід-
ним своїм рішенням.
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Слід зауважити, що фактично ОСН мають подвійну природу: вони утворюються гро-
мадянами, яким дозволено робити все, що не заборонено законом, однак починають 
діяти лише після надання дозволу на їх утворення відповідними органами місцевого 
самоврядування. Тобто, з одного боку, ОСН є формою участі населення у вирішенні 
питань місцевого значення і можуть здійснювати делеговані повноваження відпо-
відних сільських, селищних, міських рад, що дозволяє характеризувати їх як владні 
структури зі спільними з органами місцевого самоврядування рисами. З іншого 
боку, члени ОСН виконують власні повноваження даних органів, якими вони наді-
ляються законом з моменту створення на громадських засадах (винятки можуть 
бути зроблені лише для їх керівників). Крім того, подвійна природа ОСН обумовлює 
їх подвійне підпорядкування: перед відповідними радами та перед жителями, які 
обрали такий представницький орган. Таким чином, ОСН характеризуються як окре-
мими рисами органу публічної влади, так і рисами громадської організації, що часто 
ускладнює розуміння їхньої природи громадянами, представниками органів влади 
та реєстраційних органів.

Інтенсивність створення ОСН значною мірою залежить від позицій відповідних рад. 
Хоча законодавство і надає можливість створення ОСН за ініціативи громадян, пози-
ція місцевої ради у цьому питанні має бути досить активною. Ініціювати створення 
ОСН можуть різні групи, що заявляють про своє представництво інтересів жите-
лів певних територій. Отже, щоб реально врахувати інтереси більшості населення, 
місцевій раді необхідно зважено користуватися наданим їй законом правом щодо 
обов’язкового надання дозволу на створення ОСН.

Тож незважаючи на певну недосконалість чинного законодавства, яке регулює 
територіальну самоорганізацію населення в Україні, ОСН як інститут безпосередньої 
демократії в системі місцевого самоврядування має важливе значення. По-перше, 
ОСН, як нижча ланка місцевого самоврядування, є максимально наближеним до 
населення представницьким органом. І по-друге, діяльність ОСН забезпечує тісний 
зв’язок з повсякденними інтересами широких верств населення. Отже, структуриза-
ція територіальної громади через органи самоорганізації населення є дієвим мето-
дом вирішення нею проблемних питань місцевого значення.

Формування підтримки ОСН у м. Дніпрі
До 2016 року системної роботи з органами самоорганізації населення у м. Дніпрі 
не проводилось. Лише у 2002–2007 роках було реалізовано дві невеличкі програми: 
«Гарний під’їзд» та «Красивий двір».

Для участі у програмі «Гарний під’їзд» зареєстрованим будинковим комітетам було 
запропоновано отримати від обслуговуючих їхні будинки ЖЕКів будівельні мате-
ріали для ремонту під’їздів. При цьому на мешканців будинків покладався обов’я-
зок зробити ремонт власноруч або за власні кошти найняти виконавців ремонтних 
робіт. Такий підхід сприяв економії бюджетних коштів на ремонтах, які мали б здійс-
нювати саме ЖЕКи, оскільки такі види робіт з відновлення житлового фонду міста 
були частиною їхніх прямих функціональних обов’язків. Проте така діяльність непри-

таманна ОСН як представницькому органу, бо він не є господарюючим суб’єктом. 
Тому подібна практика, закладена в програмі, доволі швидко припинилася, як і сама 
програма.

Програма «Красивий двір» більше відповідала природі ОСН, ніж програма «Гарний 
під’їзд». Вона передбачала розробку плану благоустрою прибудинкових територій 
біля будинків, де створені ОСН. Плани-проєкти, що визнавалися найкращими, мали 
реалізовуватись у поточному році. Проте критерії відбору переможців не були чітко 
визначені, як і порядок розподілення коштів на цей благоустрій. Тому і ця програма 
доволі швидко була припинена.

Після цього близько 7 років ОСН міста не виявляли особливої активності щодо реа-
лізації інфраструктурних проєктів чи благоустрою і були більше зосереджені на від-
стоюванні свого права здійснювати контроль за наданням житлово-комунальних 
послуг, у чому досягли непоганих результатів.

По-перше, найактивніші ОСН почали підписувати з ЖЕКами акти виконаних робіт 
і сплачувати лише за фактично надані послуги. Іноді це призводило до того, що 
замість 70–80 грн з квартири люди мали сплачувати лише 3 грн, оскільки послуги 
були надані не в повному обсязі або неналежної якості. По-друге, у якості експери-
менту міськжитлоуправління дозволило виключити з переліку послуг ОСН «Бульвар 
Слави, 10» прибирання прибудинкової території, за яке на той момент сплачували  
7 000 грн на місяць з будинку, і найняти двірника, який за мінімальну заробітну плату 
(1 200 грн) більш якісно прибирав цю територію. Отже, зазначений ОСН отримав 
якісну послугу при економії коштів жителів будинку в сумі 5 800 грн на місяць.

Коли нагальні питання контролю якості житлово-комунальних послуг були вирішені, 
найактивніші голови ОСН з різних районів міста разом з депутаткою міської ради 
(авторкою даної публікації, яка сама є головою ОСН свого будинку з 2002 року) роз-
почали розробку нової програми і положення про ОСН м. Дніпра. Метою нової про-
грами було запровадження системної підтримки органів самоорганізації населення 
у місті, включаючи навчання голів ОСН та ініціативних груп. Близько пів року ініціа-
тивна група голів ОСН проводила зустрічі та консультації з мешканцями та депутат-
ським корпусом. У результаті було підготовлено проєкт рішення щодо затвердження 
нової програми (далі — Проєкт).

Після цього авторка даної публікації, як депутатка міської ради, ініціювала прове-
дення громадських слухань щодо обговорення підготовленого Проєкту. На слухан-
нях разом з ініціативною групою голів ОСН, що брали участь в розробці Проєкту, 
презентувала текст програми і положення про ОСН м. Дніпра. У громадських слухан-
нях взяли участь близько 80 осіб, серед яких були як представники депутатського 
корпусу, так і громадські діячі, адвокати, голови ОСН, представники громадських 
організацій. Конструктивні пропозиції, висловлені під час громадських слухань, були 
враховані при підготовці нової редакції Проєкту рішення. Коли цей Проєкт рішення 
пройшов погодження юристів і коректорів, настав найвідповідальніший момент — 
погодження його на засіданнях постійних депутатських комісій.
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Для цього ініціативна група голів ОСН делегувала своїх представників, які разом з 
авторкою цієї публікації пройшли всі 12 депутатських комісій, відповіли на всі запи-
тання депутатів, котрі хотіли з’ясувати певні аспекти Проєкту рішення. Так само перед 
сесією були проведені консультації з усіма депутатськими фракціями. Результатом 
такої ретельної підготовки стала одноголосна підтримка на черговій сесії Дніпропе-
тровської міської ради VI скликання рішення «Про Програму сприяння діяльності та 
розвитку органів самоорганізації населення міста Дніпропетровська на 2014–2017 
роки» від 03.09.2014 №13/55.

3.  Проведено навчання голів ОСН та ініціативних груп як фахівцями міської ради, 
так і за підтримки Фонду Конрада Аденауера залученими тренерами — голов-
ним аналітиком Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння 
самоорганізації населення», кандидатом наук з державного управління Андрієм 
Крупником та психологом і бізнес-тренером Олексієм Орловим.

4.  Рішенням Дніпровської міської ради «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 03.09.2014 року №13/55 “Про Програму сприяння діяльності та роз-
витку органів самоорганізації населення міста Дніпра на 2014–2020 роки”» від 
24.10.2018 №65/36 (назва міста і відповідної ради змінені згідно з Постановою 
Верховної Ради України від 19.05.2016 №1375-VIII) повноваження щодо надання 
дозволу на створення, наділення частиною повноважень ради та її виконавчих 
органів, матеріального та технічного забезпечення їхньої діяльності та достро-
кового припинення повноважень міська рада закріпила за собою (до цього дані 
повноваження були делеговані районним у місті радам рішенням міської ради 
«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» 
від 18.02.2004 №18/15).

5.  Розпорядженням Дніпровського міського голови «Про діяльність органів само-
організації населення» від 26.10.2018 №1486-р створено робочу групу у кіль-
кості 6 осіб з числа депутатів Дніпровської міської ради VII скликання, голів 
районних у місті рад та посадових осіб Дніпровської міської ради для вирішення 
питань надання делегованих повноважень органам самоорганізації населення 
та подання відповідних пропозиції міському голові, а також для забезпечення 
передачі документів з питань створення та діяльності ОСН від районних у місті 
рад до департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інфор-
маційної політики Дніпровської міської ради.

6.  Рішенням Дніпровської міської ради «Про затвердження Програми під-
тримки самоорганізації та поглиблення децентралізації міста Дніпра на 
2019–2023 роки» від 25.09.2019 №25/48 було затверджено розроблену автор-
кою даної публікації абсолютну нову програму, яка передбачає значні можливо-
сті щодо залучення бюджетних коштів органами самоорганізації населення для 
вирішення питань місцевого значення.

Для чого була потрібна нова програма і в чому поглиблення децентралізації м. Дні-
пра? По-перше, на момент розробки нової програми вже було відомо, що у 2020 році 
будуть ліквідовані районні в місті ради. І саме органи самоорганізації населення, як 
нижча ланка місцевого самоврядування, мали б стати реальними представницькими 
органами населення певних територій з метою акумулювання проблемних питань 
та лобіювання їх вирішення міською радою. По-друге, у новій програмі міститься 
розроблена авторкою формула, за якою передбачено фінансування потреб ОСН від-
повідно до визначеного сталого коефіцієнта, чого раніше в попередній програмі не 
передбачалось. Тобто передача у такий спосіб фінансів і відповідальності «вниз» і 
є втіленням в життя принципів децентралізації. Так нова програма закріплює факт 
залучення представників громадськості до процесу прийняття управлінських рішень 

Голови ОСН з депутаткою Дніпровської міської ради після 
прийняття програми, 3 вересня 2014 року. Фото авторки

Діяльність з підтримки ОСН у м. Дніпрі вийшла на новий рівень після місцевих вибо-
рів 2015 року, коли авторка даної публікації знову була обрана депутаткою Дніпров-
ської міської ради вже VII скликання та продовжила лобіювання підтримки ОСН. 
Так, за ініціативи авторки як депутатки було проведено низку важливих заходів у 
напрямку розвитку системи органів самоорганізації населення міста:

1.  Створено відділ по роботі з органами самоорганізації населення та об’єднан-
нями громадян департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої 
та інформаційної політики Дніпровської міської ради у кількості 5 осіб (2 прак-
тики і 3 юристи).

2.  Рішенням Дніпропетровської міської ради «Про внесення змін до рішення Дні-
пропетровської міської ради VI скликання від 03.09.2014 року №13/55 «Про Про-
граму сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста 
Дніпропетровська на 2014–2017 роки» від 27.07.2016 №20/12 дію програми 
була продовжена до 2020 року (про що були внесені зміни у назву програми 
«…на 2014–2020 роки») і закладено кошти на навчання голів ОСН та ініціативних 
груп з їх створення, а також на випуск для них методичних рекомендацій.

https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=455608&name=13/55
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=455608&name=13/55
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=455608&name=13/55
https://www.kas.de/uk/web/ukraine
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=153756&name=65/36
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=153756&name=65/36
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=153756&name=65/36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1375-19#Text
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=154246&name=1486-%D1%80
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=154246&name=1486-%D1%80
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=207488&name=25/48
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=207488&name=25/48
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=207488&name=25/48
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=207488&name=25/48
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=59787&name=20/12
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=59787&name=20/12
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=59787&name=20/12
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=59787&name=20/12
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і налагодження ефективної взаємодії міської влади з органами самоорганізації насе-
лення. Також метою програми є організація та проведення заходів, спрямованих на 
цільовий розвиток інфраструктури та благоустрою.

Крім того, вона передбачає забезпечення додаткових можливостей для реаліза-
ції основних тенденцій розвитку ОСН, залучення ефективних процедур участі гро-
мадськості під час формування та реалізації управлінських рішень, забезпечення 
системного аналізу для розвитку території міста і підготовки стратегічних планів 
розвитку. Зокрема, програмою передбачено, що ОСН можуть готувати проєкти-про-
позиції щодо таких видів робіт:

 • облаштування газонів, квітників і висадження саджанців дерев та кущів;

 • облаштування місць для паркування автомобілів, установлення електричних 
зарядних станцій і панелей відновлюваної енергії;

 • установлення декоративної огорожі та зелених насаджень;

 • улаштування покриття тротуарів, сходів і проїзду шляхом вимощення бруківки 
(плитка) або асфальтування;

 • проведення капітального будівництва та поточного ремонту автомобільних 
доріг, у тому числі внутрішньоквартальних;

 • установлення дитячих майданчиків, місць відпочинку, вуличного освітлення;

 • ремонт і встановлення нових об’єктів благоустрою;

 • виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (фонтани, альтанки, 
перголи тощо);

 • установлення (будівництво) майданчиків для контейнерів твердих побутових 
відходів (відповідно до санітарних норм);

 • проведення поточного або капітального ремонту мереж централізованого во-
допостачання, водовідведення, мереж газопостачання та мереж зовнішнього 
освітлення;

 • проведення інформаційних, методологічних, організаційних заходів тощо серед 
жителів міста з метою розвитку самоорганізації та участі у програмі;

 • залучення підприємств, установ та організацій, розташованих на території, де 
планується проведення заходів програми, для надання фінансової, технічної та 
ресурсної допомоги на їх реалізацію;

 • залучення грантів міжнародної технічної допомоги та приватних інвесторів для 
надання фінансової, технічної і ресурсної допомоги на реалізацію заходів програми;

 • залучення мешканців до проведення робіт у рамках реалізації заходів програми.

Заходи, визначені програмою, не є вичерпними, та їх перелік може розширюватися з 
урахуванням соціальної необхідності та ініціатив мікрорайонних ОСН.

Для обрахування розміру фінансування кожного ОСН було запропоновано й закрі-
плено у програмі формулу:

Сума коштів = Z% / 100% × B,

        де:   X×Y / 100% = Z%,
 X — кількість мешканців, які проживають на території ОСН,
 Y — площа ОСН у км2,
 Z — відсоток від базового фінансування,

 B — базове фінансування — стала величина, визначена на рівні 3 млн грн   
        на один мікрорайонний ОСН.

Ця формула дозволяє коригувати суму, на яку може розраховувати ОСН, в залежно-
сті від кількості людей, що мешкають на відповідній території, та розміру території 
відповідного органу самоорганізації населення.
Реалізація заходів програми у разі залучення коштів не з міського бюджету може 
здійснюватися як за рахунок залучених коштів, так і на умовах спільного фінансу-
вання, співвідношення сум фінансування у такому випадку визначається для кож-
ного заходу окремо.
Також ОСН мають право подавати пропозиції до плану соціально-економічного роз-
витку м. Дніпра. І ці пропозиції повинні розглядатися першочергово й невідкладно. 
Хоча такий план приймається в містах один раз на рік разом з бюджетом, та його 
корегування відбувається щоквартально рішенням міськради. Отже, ОСН мають 
право брати участь у цьому процесі. Тож ОСН у м. Дніпрі можуть використовувати 
цей важіль для розвитку своєї території завдяки участі в розподілі місцевого бюджету.
У Вінниці, наприклад, яка також відома підтримкою розвитку ОСН, члени ОСН повинні 
обов’язково брати участь у співфінансуванні сумісно з міськрадою певних видів робіт 
на своїй території (від 20 до 50%). А в м. Дніпрі програмою передбачено, що всі витрати 
на визначені роботи цілком мають покриватися за рахунок міського бюджету.
Крім того, разом з представниками ОСН профільний відділ розробив пропозиції 
щодо механізмів фінансування ОСН. У бюджеті на 2019 рік було закладено 2 млн грн 
для створення на територіях великих ОСН громадських формувань з охорони гро-
мадського порядку у співпраці з поліцією.
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Консультації ініціативних груп у відділі по роботі з ОСН. Фото авторки

Навчання голів ОСН та ініціативних груп, тренер О. Орлов. Фото авторки

Навчання голів ОСН та ініціативних груп, тренер А. Крупник. Фото авторки

Створення ОСН «Мікрорайонний комітет “Тополя-1”»
Покращення умов для органів самоорганізації населення м. Дніпра щодо норматив-
но-правового регулювання їх створення та сприяння їхньому розвитку, визначені 
перспективи підтримки ОСН та навчання ініціативних груп порядку створення та 
забезпечення ефективної діяльності ОСН здійняли хвилю зацікавленості та актив-
ності мешканців міста в цьому напрямі. Першою ластівкою стало створення ОСН 
«Мікрорайонний комітет “Тополя-1”», який об’єднав близько 5700 мешканців і 15 
багатоквартирних будинків житлового масиву спального мікрорайону.

Як правило, люди об’єднуються в ОСН для вирішення спільних проблем територій, 
де вони мешкають. І тому проблематика окремого ОСН міста може суттєво відріз-
нятись від інших, ґрунтуючись на специфіці території кожного ОСН. Має свої особли-
вості і житловий масив «Тополя-1», розташований близько до межі м. Дніпра.

Головною проблемою даного житлового масиву є просадні ґрунти, на яких він 
побудований. Просадними називають ґрунти, для яких характерним є ефект доу-
щільнення. Тобто у сухому стані цей ґрунт може тримати достатньо велике наван-
таження. А якщо його намочити, він стає як кисіль і ніякого навантаження вже не 
витримує. Саме через цю особливість ґрунтів 6 червня 1997 року на житловому 
масиві «Тополя-1» стався зсув, що призвів до трагічних наслідків.

Основною причиною такої ситуації стала несправна водопровідна й каналізаційна 
система в цій частині мікрорайону, а також рясні дощі, які спостерігалися напере-
додні. У той день рівень ґрунтових вод у цьому місці піднявся дуже високо і став 
менше 1 м до поверхні. У результаті вологий ґрунт просто стік униз по схилу і під 
землю пішли два дитячі садки, школа, гаражі й 9-поверховий житловий будинок по 
вул. Панікахи, 22, утворивши вирву загальною площею 45 тис. м2.

З небезпечної території було переселено 3 650 жителів, частина з них — тимчасово. 
Після того як зсув вдалося зупинити, люди повернулися до своїх домівок, життя 
продовжилось. Але залишилася потреба гуртуватися навколо проблемних питань, 
першим з яких стало відновлення та ремонт зливової каналізації, щоб вода не затри-
мувалась і не підтоплювала будинки. Закладених у міському бюджеті 2013 року 
 200 тис. грн на будівництво зливової каналізації житлового масиву «Тополя-1», безу-
мовно, було замало для системного вирішення проблем всієї території мікрорайону.

Тому, коли мешканці житлового масиву «Тополя-1» дізналися про можливість 
створення ОСН, що дасть їм змогу вирішувати проблеми території, де вони живуть, 
системно, через внесення пропозицій до плану соціально-економічного розвитку  
м. Дніпра, вони одразу створили ініціативну групу мешканців мікрорайону. Це відбу-
лось у серпні 2018 року.

Ініціативна група складалася з представників 15 будинків житлового масиву 
«Тополя-1». З вересня 2018 року до вересня 2019 року члени ініціативної групи прово-
дили роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед мешканців будинків, після чого 
в кожному багатоквартирному будинку вони організовували і проводили загальні 
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збори мешканців. Головним питанням таких зборів було обрання делегатів на кон-
ференцію зі створення ОСН мікрорайону відповідно до квоти, встановленої поло-
женням про органи самоорганізації населення (далі — Положення), яке затверджене 
рішенням Дніпропетровської міської ради від 03.09.2014 №13/55.

Згідно з Положенням, якщо кількість мешканців території, де створюється ОСН, 
перевищує 5 000 осіб, на конференцію зі створення такого ОСН має бути обраний 
делегатом один представник від 200 жителів. І таке рішення загальних зборів, де 
обирається делегат, має бути оформлене письмово у вигляді протоколу загальних 
зборів мешканців будинку / під’їзду, які делегували дану особу / осіб представляти 
їхні інтереси на конференції зі створення органу самоорганізації населення «Мікро-
районний комітет “Тополя-1”».

11 жовтня 2019 року була проведена конференція членів територіальної громади 
міста за місцем проживання, на якій була затверджена вже нова ініціативна група, 
що складалася з представників жителів на підставі протоколів загальнобудинкових 
зборів. Цією конференцією новообрану ініціативну групу було уповноважено пред-
ставляти інтереси мешканців 15 багатоквартирних будинків та підготувати уста-
новчу конференцію зі створення ОСН.

13 лютого 2020 року відбулась установча конференція членів територіальної громади 
міста за місцем проживання, на якій було підтримано пропозицію про ініціювання 
перед Дніпровською міською радою питання щодо створення ОСН «Мікрорайонний 
комітет “Тополя-1”» (ОСН «МК “Тополя-1”») та отримання дозволу на його створення, 
а також на визначення території представництва у межах мікрорайону. Крім того, 
було визначено основні напрямки діяльності ОСН та підготовлено пропозицію щодо 
співпраці з міською радою, у якій, зокрема, висловлена готовність отримати ряд 
делегованих повноважень. Підготовлені документи у повному обсязі були подані 
на перевірку до відділу по роботі з органами самоорганізації населення та об’єд-
наннями громадян департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої 
та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Після перевірки і верифікації 
всіх поданих документів відділом було підготовлено проєкт рішення щодо надання 
дозволу на створення ОСН «МК “Тополя-1”».

Так на підставі заяви ініціативної групи від 17.02.2020 вх. №35/111, протоколу уста-
новчої конференції частини членів територіальної громади м. Дніпра за місцем 
проживання від 13.02.2020 №2, з метою забезпечення умов для участі жителів у 
вирішенні окремих питань місцевого значення, було прийнято рішення Дніпровської 
міської ради «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
— мікрорайонного комітету “Мікрорайонний комітет «Тополя-1»” в місті Дніпрі» від 
20.05.2020 №68/57. Цим рішенням було надано дозвіл на створення ОСН на території 
житлового масиву «Тополя-1», визначено основні напрямки його діяльності та закрі-
плено територію представництва.

Отже, основними напрямками діяльності ОСН «МК “Тополя-1”» у м. Дніпрі є:

 • створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в 
межах Конституції і законів України;

 • задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом 
сприяння у наданні їм відповідних послуг;

 • участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної 
території, інших місцевих програм.

Власні повноваження ОСН «МК “Тополя-1”» у м. Дніпрі, як і всіх інших ОСН Укра-
їни, визначені законодавчо у ст. 14 Закону України «Про органи самоорганізації 
населення».

Територія діяльності ОСН «МК “Тополя-1”» у м. Дніпрі визначена та закріплена в 
межах будинків №2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 25 на житловому масиві «Тополя-1»; будинків 
№10, 11, 12 по вул. Салакунова; будинку №4 по пров. Джинчарадзе; будинків №48, 56 
по Запорізькому шосе відповідно до наведеної карти. Карта наочно демонструє, на 
якій частині житлового масиву діє ОСН. У його межах лише території біля житлових 
будинків (де мешкають люди, що його створили) та між ними. ОСН не може вклю-
чати в себе територію гаражних кооперативів, нежитлових будівель тощо.

9 липня 2020 року була проведена загальна конференція мешканців житлового 
масиву «Тополя-1», які на законних підставах взяли в ній участь і затвердили про-
єкт положення ОСН «МК “Тополя-1”». Шляхом таємного голосування обрано голову, 
заступника голови, секретаря та членів мікрорайонного комітету.

Виконавчий комітет Дніпровської міської ради рішенням №839 від 25.08.2020 ухва-
лив легалізацію ОСН «МК “Тополя-1”» в м. Дніпрі шляхом реєстрації.

За період своєї начебто недовгої діяльності ініціативна група та ОСН «МК “Тополя-1”» 
вже вирішили багато питань.

1.  Під час карантину члени ОСН розвозили людям у скрутних обставинах і літнім 
людям, що проживають на території ОСН, продуктові набори — соціальну допо-
могу від Дніпровської міської ради.

2.  Протягом двох місяців члени ОСН разом з комісією з благоустрою міста та 
КП «Зеленбуд» провели перевірку всіх дерев на житловому масиві «Тополя-1». 
У таких масштабах ніхто ще не здійснював такі роботи на рівні мікрорайону. 
Після цього з ініціативи ОСН та за підтримки міського голови на генеральний 
план міста були нанесені всі зелені насадження житлового масиву «Тополя-1».

3.  Члени ОСН організували на житловому масиві «Тополя-1» завезення і роздачу 
для висадки у дворах будинків саджанців троянд — це дуже прикрасило прибу-
динкові території.

4.  З ініціативи ОСН навесні КП «Зеленбуд» висадило на житловому масиві 
«Тополя-1» саджанці дерев: 25 катальп і 16 горобин.

https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=455608&name=13/55
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=261386&name=68/57
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=261386&name=68/57
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5.  Члени ОСН разом з молодими художниками створили три казкові мурали в 
арках багатоквартирних будинків.

6.  Під час інспекції люків члени ОСН зафіксували витік води з пожежного гідранта 
в напрямку фундаментної основи будинку №4. Крім того, виявили не закриті 
кришками люки (відкриті колодязі). За зверненням ОСН роботи з усунення про-
блем були проведені КП «Дніпроводоканал».

7. Після подачі заяв на особистому прийомі у міського голови встановлене 
футбольне мініполе на стадіоні, у дворі будинку №60 встановлені на місце 
аварійні плити підпірної стіни.

8.  У співпраці з приватним підприємцем на стадіоні скосили бур’ян уздовж бігової 
доріжки по периметру футбольного мініполя, видалили локаціями амброзію.

9.  Ініційоване внесення зеленої алеї по вул. Панікахи до переліку рекреаційних 
територій, що не підлягають забудові.

10.  За зверненнями ОСН до міськсвітла вдалося поліпшити стан освітлення на 
житловому масиві «Тополя-1»: замінено аварійний опорний стовп навпроти 
будинку №56, корпус 2; встановлено додаткові ліхтарі на розі будинку №5 і 
біля будинків №12, 11, 10, у дворі будинку №60 на дитячому майданчику — два 
стовпи типу «тюльпан» (на три ліхтарі кожен); відновлено вуличне освітлення у 
дворі будинку №1 у пров. Джинчарадзе і встановлено додатковий ліхтар, як і на 
дитячому майданчику будинку №40; встановлено три додаткові електроопори 
між КЗО «ДНЗ №314» ДМР (дитячим садочком) і КПНЗ «Центром позашкільної 
роботи №1» ДМР та одну — у дворі будинку №40 навпроти блоку 1.

11.  З ініціативи та за заявою ОСН зроблено капітальний ремонт асфальтового 
покриття по пров. Джинчарадзе (проїжджа частина) і відремонтовано пішо-
хідну доріжку вздовж цієї дороги.

12.  За зверненням ОСН до міського голови і за безпосереднього контролю 
з боку ОСН комунальними службами було відновлено і прочищено всю 
зливову систему житлового масиву «Тополя-1» та встановлено п’ять 
електродатчиків з контролю і вимірювання рівня підземних вод (що є 
архіважливим питанням для даної території через особливості просадних 
ґрунтів на даному мікрорайоні).

Крім того, ОСН «МК “Тополя-1”» визначив і затвердив напрямки діяльності на 
2021–2025 роки (докладно — у додатку 3).

  

Карта території, у межах якої діє ОСН «МК “Тополя-1”». 
 Карта надана активом ОСН «МК “Тополя-1”»
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Формування ініціативної групи зі створення ОСН «МК“Тополя-1”». 
Фото надане активом ОСН «МК “Тополя-1”»

Роз’яснювальна робота та збори мешканців за місцем проживання з метою 
обрання делегатів на конференцію зі створення ОСН «МК “Тополя-1”».  

Фото надані активом ОСН «МК “Тополя-1”»

Саджанці троянд, завезені силами ОСН для висаджування у дворах будинків. 
 Фото надані активом ОСН «МК “Тополя-1”»
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Заквітчаний двір на території ОСН — добросусідське змагання. 
 Фото надане активом ОСН «МК “Тополя-1”»

Ремонт освітлення, встановлення нових світильників та електроопор.  
Фото надані активом ОСН «МК “Тополя-1”»
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Прочищення зливової системи та ремонт люків під наглядом ОСН.  
Фото надані активом ОСН «МК “Тополя-1”»

Ремонт доріг на житловому масиві «Тополя-1», зініційований ОСН.  
Фото надані активом ОСН «МК “Тополя-1”»

Казковий мурал в арці будинку. Голова ОСН з юною художницею —  
авторкою муралу. Фото надане активом ОСН «МК “Тополя-1”»

Голова ОСН «МК “Тополя-1”» зі своїм активом на Форумі самоорганізації. 
Фото надане активом ОСН «МК “Тополя-1”»
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ДОДАТКИ
1.  Ключові ознаки, за якими органи самоорганізації населення відрізняються 

від органів місцевого самоврядування, від громадських об’єднань та від 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Органи самоорга-
нізації населення 

(ОСН)

Місцеві ради та їх 
виконавчі органи 

(ОМС)

Громадські  
об’єднання 

 (ГО)

Об’єднання співвлас-
ників багатоквартир-
них будинків (ОСББ)

1. Правова природа

Публічно- 
громадська

Публічна Громадська Цивільно- 
господарська

2. Правовий статус

Складова системи 
місцевого самовря-
дування (І сектор) та  
громадянського сус- 
пільства (ІІІ сектор)

Складова публічної 
влади (І сектор)

Складова громадян-
ського суспільства  
(ІІІ сектор)

Складова громадян-
ського суспільства  
(ІІІ сектор)

3. Представницький статус

Представницькі 
органи територіаль-
ної мікрогромади

Представницькі 
органи територіаль-
ної громади*

Представницькі 
органи певної соці-
альної групи

Представницькі 
органи співвласників 
будинку

4. Нормативно-правова основа створення і діяльності

Ст. 140 Конституції 
України, ЗУ «Про 
місцеве самовря-
дування в Україні», 
ЗУ «Про органи 
самоорганізації 
населення»

ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в 
Україні»; ЗУ «Про 
місцеві державні 
адміністрації»

Конституція України, 
ЗУ «Про громадські 
об’єднання», ЗУ «Про 
молодіжні та дитячі 
громадські організа-
ції», ЗУ «Про благо-
дійну діяльність та 
благодійні організа-
ції», ЗУ «Про політичні 
партії в Україні»

ЗУ «Про об’єднання 
співвласників 
багатоквартирного 
будинку», ЗУ «Про 
особливості здійс-
нення права власності 
у багатоквартирному 
будинку»; цивільне та 
господарське законо-
давство

5. Територіальний статус

Можуть створюва-
тися на територіях 
багатоквартирних 
будинків (зокрема, 
у гуртожитках) чи 
їх груп та в райо-
нах індивідуальної 
забудови

Створюються на 
певній території, 
визначеній ВРУ

Громадське об’єд-
нання, зареєстроване 
в установленому зако-
ном порядку, може 
мати всеукраїнський 
статус за наявності у 
нього відокремлених 
підрозділів у більшості 
адміністративно-тери-
торіальних одиниць

Можуть створюва-
тись виключно в 
багатоквартирних 
будинках чи їх групах

6. Територіальна основа

Здійснюють свої 
повноваження в 
межах окремої 
частини терито-
ріальної громади 
(будинку, вулиці, 
кварталу, мікрора-
йону, села, селища 
тощо)

Здійснюють свої 
повноваження в 
межах всієї терито-
ріальної громади

Здійснюють свої пов-
новаження в межах 
України

Здійснюють свої пов-
новаження в межах 
одного, а також двох 
і більше багатоквар-
тирних будинків, 
об’єднаних спільною 
прибудинковою тери-
торією, елементами 
благоустрою, облад-
нанням, інженерною 
інфраструктурою

7. Правосуб’єктність

Можуть не бути юри-
дичними особами 
(легалізація шляхом 
повідомлення)

Можуть бути тільки 
юридичними осо-
бами

Можуть не бути 
юридичними особами 
(легалізація шляхом 
повідомлення)

Можуть бути тільки 
юридичними особами

8. Ступінь обов’язковості існування

Існування не є 
обов’язковим

Існування є обов’яз-
ковим

Існування не є 
обов’язковим

Існування не є 
обов’язковим

9. Сфера інтересів

Переважно терито-
ріальні інтереси

Інтереси в межах 
територіальної 
громади

Переважно функціо-
нальні інтереси

Інтереси в межах 
житлового будинку та 
його прибудинкової 
території

10. Умови і порядок створення

Добровільна 
ініціатива більше 
половини жителів 
відповідної території 
або їхніх представ-
ників, згода місцевої 
ради

Місцеві ради обира-
ються на місцевих 
виборах, виконавчі 
органи признача-
ються радою

Добровільна ініціа-
тива щонайменше 
двох громадян, згода 
ради не потрібна

Створюються за ініці-
ативою співвласників 
житлових та нежит-
лових приміщень за 
рішенням загальних 
зборів ОСББ

11. Повноваження

Власні повнова-
ження надаються 
за законом; власні і 
делеговані повнова-
ження затверджу-
ються рішеннями 
місцевих рад

Мають власні, у т. ч. 
виключні повно-
важення, а також 
повноваження, 
делеговані орга-
нами виконавчої 
влади

Власні повнова-
ження громадські 
об’єднання мають за 
законом і не можуть 
отримувати додатко-
вих повноважень

Мають власні повно-
важення, визначені 
ЗУ «Про об’єднання 
співвласників 
багатоквартирних 
будинків», ЗУ «Про 
особливості здійс-
нення права власності 
у багатоквартирному 
будинку»

* Стосується сільських, селищних, міських рад.
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12. Підпорядкованість

Автономні, мають 
тільки місцевий 
статус, немає єдиної 
централізованої 
керуючої структури

Автономні Можуть мати різний 
статус (місцеві, 
всеукраїнські, міжна-
родні); всеукраїнські 
можуть мати власні 
структури на місце-
вому рівні

Автономні

13. Фінансова база

Власні кошти та 
кошти, додатково 
передані органами 
місцевого самовря-
дування з місцевого 
бюджету (у вигляді 
субсидій, субвенцій) 
на реалізацію деле-
гованих повнова-
жень

Місцеві бюджети; 
цільові фонди як 
складові спеціаль-
ного фонду відпо-
відного місцевого 
бюджету; місцеві 
збори на засадах 
добровільного само-
оподаткування

Власні кошти, у т. ч. 
членські внески, та 
фінансова допомога 
від різних суб’єктів, 
у т. ч. від ОМС (у 
вигляді трансфертів, 
отримані на конкур-
сній основі); доходи, 
що спрямовуються на 
виконання статутних 
цілей об’єднання, 
отримані у результаті 
діяльності підпри-
ємств, засновниками 
яких є об’єднання

Статутні внески; 
обов’язкові пла-
тежі співвласників 
будинку; кошти, 
одержані в результаті 
здачі в оренду допо-
міжних приміщень; 
субсидії на оплату 
житлово-комуналь-
них послуг та компен-
сації за громадян, які 
користуються правом 
на їх отримання; 
добровільні майнові, 
у т. ч. грошові, внески 
фізичних і юридичних 
осіб

14. Право обирати та бути обраними (громадянство)

Мають жителі, які 
зареєстровані на 
певній території, а 
не тільки громадяни 
України

Мають тільки 
громадяни України, 
які зареєстровані на 
території відповід-
ної територіальної 
громади

Мають громадяни 
України, іноземці та 
особи без громадян-
ства, які перебувають 
в Україні на законних 
підставах

Мають власники 
приміщень у бага-
токвартирному 
будинку незалежно 
від громадянства. 
Якщо це неповно-
літня особа, орган 
опіки та піклування 
призначає управи-
теля цього майна та 
укладає з ним договір 
про управління цим 
майном

15. Засновники

Особи, що мешка-
ють на відповідній 
території, у т. ч. ті, 
які не мають права 
власності на примі-
щення (наприклад, у 
гуртожитках)

Верховна Рада 
України

Громадяни України, 
іноземці та особи 
без громадянства, 
які перебувають в 
Україні на законних 
підставах, які досягли 
18 років, а молодіжної 
та дитячої громад-
ської організації — 14 
років. Засновниками 
громадської спілки 
можуть бути юри-
дичні особи приват-
ного права, у т. ч. ГО зі 
статусом юридичної 
особи. Засновниками 
громадської спілки не 
можуть бути політичні 
партії

Власники житлових 
та нежитлових при-
міщень (у т. ч. ОМС, 
комерційні структури 
тощо)

16. Кількість засновників

Більше половини 
жителів, які мешка-
ють на відповідній 
території, або їхніх 
представників

— Не менше, ніж дві 
особи

Власники приміщень 
(житлових / нежит-
лових), які разом 
володіють більше ніж 
50% площі будинку

17. Ініціатор скликання загальних (установчих) зборів

Ініціативна група 
мешканців

Немає Не менше двох осіб Власник будинку або 
ініціативна група 
не менш як з трьох 
співвласників квар-
тир або нежитлових 
приміщень

18. Порядок ухвалення рішення про створення

Відкрите голосу-
вання

Відкрите голосу-
вання

Відкрите голосування Поіменне голосу-
вання, результати 
якого закріплюються 
особистим підписом

19. Характер членства

Статусне (не можна 
вступити добро-
вільно)

Формується шляхом 
обрання та призна-
чення

Добровільне Добровільне (тільки 
співвласники примі-
щень)
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20. Вік членів

Вік членів ОСН — не 
менше 18 років, вік 
решти учасників 
загальних зборів не 
визначений (жителі), 
крім випадку 
виборів складу 
ОСН, у яких беруть 
участь тільки ті, 
кому виповнилося 
18 років

Депутатом та сіль-
ським, селищним, 
міським головою 
може бути обраний 
громадянин України, 
який на день вибо-
рів досяг 18 років 
та має право голосу 
відповідно до ст. 70 
Конституції України

Вік членів партій — 
не менше 18 років, 
членів громадських 
організацій — не 
менше 14 років, 
членів молодіжних і 
дитячих організацій — 
не менше 6 років (за 
згодою батьків)

Вік членів не обме-
жений; малолітні 
члени беруть участь 
в управлінні через 
уповноважених упра-
вителів під контролем 
органу опіки

21. Кількість членів

Визначається 
рішенням загальних 
зборів (конференції)

Визначається 
законом у певних 
діапазонах залежно 
від чисельності 
територіальної 
громади*

Може бути з фіксо-
ваним або нефіксо-
ваним членством. 
Кількісний склад — на 
добровільній основі

Формується на 
добровільній основі з 
числа співвласників 
житлових і нежит-
лових приміщень у 
будинку

22. Статус голови та секретаря

Не є посадовими 
особами місцевого 
самоврядування

Є посадовими 
особами місцевого 
самоврядування

Не є посадовими 
особами місцевого 
самоврядування

Не є посадовими 
особами місцевого 
самоврядування

23. Обов’язковість ухвалених актів

Не є обов’язковими 
для виконання на 
території мікрогро-
мади

Є обов’язковими 
для виконання на 
території територі-
альної громади

Рішення загальних 
зборів є обов’язко-
вими для усіх членів 
об’єднання, рішення 
органів управління є 
обов’язковими для 
членів цих органів

Рішення загальних 
зборів є обов’язковим 
для всіх співвласни-
ків багатоквартир-
ного будинку

24. Можливість застосовувати санкції до правопорушників за вчинення адміні-
стративних правопорушень

Така можливість 
є тільки за умови 
делегування відпо-
відних повноважень 
ОМС

Така можливість 
існує за законом

Такою можливістю 
наділені лише громад-
ські формування 
з охорони громад-
ського порядку, які 
спільно з працівни-
ками поліції можуть 
вживати заходів щодо 
припинення адміні-
стративних правопо-
рушень і злочинів

Такої можливості 
немає

25. Характер взаємовідносин із владою

На основі під-
контрольності та 
обов’язковості вико-
нання актів місцевої 
влади

Представницькі 
органи місцевого 
самоврядування 
незалежні у 
межах власних 
повноважень. 
Виконавчі органи 
підконтрольні 
органам виконав-
чої влади у межах 
делегованих повно-
важень

На договірній основі, 
у т. ч. з використан-
ням механізму соці-
ального замовлення

ОМС у порядку, визна-
ченому законом, 
можуть делегувати 
об’єднанню, яке вико-
нує функції управи-
теля, повноваження зі 
здійснення розрахун-
ків щодо передбаче-
них законом пільг та 
субсидій окремим 
категоріям громадян 
з оплати житлово-ко-
мунальних послуг 
тощо

26. Статутний документ

Положення Закон Статут Статут

27. Ліквідація

Саморозпуск, 
призупинення своїх 
повноважень у 
зв’язку з територі-
альною реорганіза-
цією; призупинення 
повноважень ОСН 
радою у зв’язку 
з невиконанням 
рішень ради та 
виконкому

Ліквідація місцевої 
ради фактично 
неможлива

Ліквідація можлива 
шляхом саморозпу-
ску, реорганізації та 
за рішенням суду

Ліквідація здійсню-
ється у разі фізичного 
знищення або руй-
нування житлового 
комплексу, яке уне-
можливлює його від-
новлення або ремонт; 
при відчуженні 
житлового комплексу 
за рішенням суду; при 
придбанні всіх при-
міщень у житловому 
комплексі однією 
особою

Підготовлено на основі розробки Всеукраїнської асоціації  
сприяння самоорганізації населення

* Стосується сільських, селищних, міських рад.
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3. Напрямки діяльності ОСН «МК “ТОПОЛЯ-1”» на період 2021–2025 рр.

№ Перелік напрямків

1 Організовувати та проводити щотижневий прийом мешканців мікрорайону

2 Ініціювати проведення демонтажу аварійного будинку №9, який розташова-
ний на житловому масиві «Тополя-1» і залишився порожнім та непридатним 
для ремонту й експлуатації після трагедії зі зсувом ґрунтів у 1997 році

3 Здійснити реконструкцію сходів та встановити пандуси на зупинці громад-
ського транспорту «Житловий масив “Тополя-1”» та біля підземних пере-
ходів до зупинок «Вулиця Космічна», «Вулиця Панікахи» згідно з діючими 
технічними нормами

4 Ініціювати перенесення й облаштування зупинки громадського транспорту 
«Житловий масив “Тополя-1”» (рух у напрямку центру міста) для можливості 
зручного користування мешканцями мікрорайону

5 Ініціювати проведення технічного огляду мереж водопостачання та водовід-
ведення на території та в межах дії мікрорайонного комітету з обов’язковим 
складанням актів із зазначенням типу мережі, діаметрів, технічного стану, 
матеріалу виконання, місць розташування, діаметру та стану засувок, наван-
таження на мережу, висновків стосовно стану зносу та необхідності заміни 
або проведення ремонтних робіт

6 Ініціювати створення технічної комісії для проведення інспекції технічного 
стану будівель, розташованих у межах дії мікрорайонного комітету, з визна-
ченням причин утворення тріщин, провести заходи з запобігання їх появі, 
встановити графіки та терміни проведення ремонтів пошкоджених будівель

7 Ініціювати встановлення пристроїв примусового зниження (обмеження) 
швидкості руху транспортних засобів («лежачих поліцейських») на відремон-
тованих у 2020 році ділянках внутрішньоквартальних доріг, встановлення 
інформаційно-вказівних дорожніх знаків: 5.30 «Рекомендована швидкість», 
5.31 «Житлова зона» та 5.32 «Кінець житлової зони»

8 Спільно з відповідними комунальними службами контролювати прове-
дення робіт з прибирання територій, які розташовані за межами прибудин-
кових, але в зоні дії мікрорайонного комітету

9 Здійснювати контроль за якістю наданих громадянам житлово-комуналь-
них послуг у будинках, які розташовані в зоні дії мікрорайонного комітету, у 
межах, передбачених чинним законодавством

10 Ініціювати проведення робіт з благоустрою місць відпочинку мешканців 
біля під’їздів будинків, розташованих на території зони дії мікрорайонного 
комітету, а саме: встановлення лавок; встановлення сучасних сміттє-
приймачів; встановлення декоративних парканів на клумбах

2. Типова структура ОСН мікрорайонного рівня

ЗАГАЛЬНІ 
ЗБОРИ

МІСЬКА  
РАДА

Юрист

РЕВІЗІЙНА  
КОМІСІЯ

Бухгалтер

Інформаційно- 
аналітична 

служба

ЗМ
І

МВ Ін.КБ

Голова ОСН

ОСН нижчого управлінського рівня

Заступник 
голови з соці-
ально-побуто-

вих питань

Питання  
благоустрою

Питання  
комунікацій

Питання громад-
ського порядку 

та безпеки

Питання 
господарської 

діяльності

Питання матері-
ально-технічного 

забезпечення 
житлового фонду

Секретар ОСН

Діловодство

Архів

Соціальний 
паспорт  
території

Організаційний 
відділ

Заступник 
голови з соці-
ально-гумані-
тарних питань

Питання дитин-
ства та молоді

Питання 
соціальної 
допомоги

Питання 
фізкультури та 

спорту

Питання органі-
зації дозвілля

Питання еколо-
гічної безпеки
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11 Провести реконструкцію внутрішньоквартальних доріг: встановити нові 
ливневі мережі та зовнішні канали водовідведення, відновити пішохідні 
доріжки, відвести зони для велодоріжок на території зони дії мікрорайон-
ного комітету з урахуванням потреб маломобільних груп населення за 
адресами: житловий масив «Тополя-1», будинки №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 
16, 17, 18, 20, 23, 24, 25; вулиця Запорізьке шосе, будинки №48, 56; вулиця 
Салакунова, будинки №10, 11, 12

12 Встановити пішохідний тротуар та велодоріжки вздовж проїжджої частини 
від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи (уздовж житлових будинків)

13 Ініціювати заміну мереж електропостачання вуличного освітлення на тери-
торії дії мікрорайонного комітету

14 Проводити контроль стану територій, прилеглих до місцезнаходження орен-
дарів, які ведуть свою діяльність в межах зони дії мікрорайонного комітету, 
щодо благоустрою території між будинками №48 та 56 по Запорізькому 
шосе

15 Ініціювати реконструкцію стадіону, розташованого біля КЗО «СЗШ №52», зі 
встановленням сучасних тренажерів та бігових доріжок і забезпечення ціло-
добової охорони шляхом встановлення камер спостереження та захисного 
паркану вздовж прилеглого гаражного кооперативу

16 Сприяти внесенню пропозицій з розвитку і втіленню міської програми «Без-
печне місто» на території дії мікрорайонного комітету

17 Сприяти створенню на території дії мікрорайонного комітету громадських 
формувань з охорони громадського порядку

18 Ініціювати створення та затвердження пішохідної зони від будинку №7 
житлового масиву «Тополя-1» до КЗО «СЗШ №52» (вул. Салакунова, 11) — 
вздовж будівель КЗО «ДНЗ №314» ДМР та КПНЗ «ЦПР №1» ДМР — за умови 
відновлення під’їзних шляхів до будинків №10, 11, 12 по вул. Салакунова 
нижче за пішохідну зону

19 Ініціювати встановлення каркасних конструкцій та облаштування місць 
збору побутових відходів з урахуванням можливості його сортування

20 Визначити місця збору великогабаритних відходів та облаштувати їх. Кон-
тролювати їх своєчасне обслуговування

21 Ініціювати встановлення дитячих майданчиків біля житлових будинків з 
урахуванням норм безпеки для користувачів, з дотриманням санітарних та 
екологічних норм. Контроль за проведенням обстежень технічного стану 
обладнання та прибирання території покласти на відповідні служби

      Голова МК «Тополя-1»     В. М. Бондаренко
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