
Додаток 1

до рiшення III cecii

Вишневоi MicbKoi рали VIII скликання

вiд р. Ng

прогрАмА
пiдтримки об'еднань спiввласникiв багатоквартирних булинкiв та житлово-булiвельних

кооперативiв у проведеннi капiтапьних peMoHTiB на2021 piK

1. Паспорт Програми
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I jУчасники Програми , On'*
lд l HKiB, житлово-булiвельнi кооперативиl,

печення cxopoHHocTi житлового фонду,
щення ефективностi та надiйностi його

цiонування, полiпшення комфорту проживання:
анцiв багатоквартирних будинкiв на територii
шневе та сприяння створення ОСББ
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печення cxopoHнocTi житлового фонду,
щення ефективностi та надiйностi його

цiонування, полiпшення комфорту проживання

tB ] '|рахунок коштiв мiського бюджету м. Вишневе у

анцiв багатоквартирних будинкiв на територii

l |межах щорiчних заплан ваних асигнувань у
вiдповiдностi до механiзму реалiзацii Програми та

коштiв спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, в

яких створено ОСББ та житлово-булiвельнi 
i
Iкооперативи 
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2, Загальний опис та завдання Програми

2.1. Програму пiдтримки об'еднаuь спiввласникiв багатоквартирних будинкiв та

жиrлово-булi"ел""r* *ооп"рЧrивiв У проведеннi капiтальних peMoHTiB на2021 piK, (далi _

Програма) розроблено з урахуванням полох(ень законiв Украiни <Про особливостi здiйснення

права влаiноътi у багатоквартирному будинку>, <про об'еднання спiввласникiв

багатоквартирного будинку>, <Про х<итлово-комунЕrльне господарство>.
2.2, Про.рч*а 

"rrp"ro"arJ"u 
покращеннЯ технiчногО стану багатокВартирних булинкiв

у м. Вишневе, KpiM будинкiВ побудованиХ пiзнiше 2010 року, способом проведення

i<апiтального ре"оrrry спiльного майна у багатоквармряих будинках на територiiм. Вишневе,

" о*r* 
"."ореяо 

об'еднаннЯ спiввласникiВ багатоквартирНого будинку (лалi ОСББ) та

х<итлово-будЬельнi кооперативи на умовах спiвфiнансування за рахунок коштiв бюдrкету

Вишнево1 MicbKoi ради та коштiв спiввласникiв таких будинкiв (дапi Роботи).

2.3. Щля збiльшення обсягiв Робiт у багатоквартирних будинках пропонуеться створити

механiзм спiвфiнансування Робiт власниками квартир та нежилих примiщень у випадках,

передбачених Програмою.

Вишнева Micbкa рада

I



2.4. основпими джерелаJ\{и фiнансування е кошти бюджоry Вишневоi MicbKoi ради та

кошти спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, в яких створено оСББ та ЖБК,

2,5. Суми, передбаченi на виконання Програми, для головних розпорядникlв коштlв

булль затверлженi у видатках мiського бюджеry м. Вишневе на 2021 piK,

3. Мета Програмп

3.1. Мета Програми - пiдтримка оСББ та ЖБК у проведеннi капiтального ремонту
спiльногО майна у багатоквартирних житлових будинках Вишневоi MicbKoi ради.

3.2. Забезпеченпя cxopoнHocTi багатоквартирних будипкiв м. Вишневе та села

крюкiвщина, здiйснення державноi полiтики з реформування житлово-комунального

.о.подчр.rчч, пiдвищення ефективностi та надiйностi його функuiонування вiдповiдно до

встановлених нормативiв i нацiональних стандартiв.
3.3. Стимулювання активностi мешканцiв у напрямку збереrкення та покращанЕя стану

житлового фонду у MicTi та страхування квартир i нежилих римiщень у багатоквартирних

будинках.
з,4, Забезпечення прозоростi i вiдкритостi при надапнi фiнансовоi допомоги з бюджету

Вишневоi MicbKoi рали.

4. .Щrкерела фiнансування та принципи спiвфiнансування Програми

4.1. Фiнансове забезпечевня здiйснюеться за рахунок коштiв бюджеryВишневоi
MicbKoi ради та об'сднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, iнвестицiй, грантiв та

iнших джерел не заборонених законодавством.
4.2, У разi над(одження до виконавчого комiтегу Вишневоi MicbKoi ради зшIв про

спiвфiнансування вiд спiввласникiв у розмiрах korrrTiB, що перевищуе мояtливостi мiського

бюджету щодо фiнансування, вiдсоток 1,.lacTi спiввласникiв у виконаннi робiт з капiтального

ремонту може переглядатись у бiк збiльшення.^ 
ц.з. Бюджетнi кошти можуть спрямовуватись за вибором спiввласникiв на один iз

нижченаведених напрямкiв капiтального ремонту, вiдповiдно до перелiку робiт:
- дахи та покрiвлi;
- вiдновлення або улаштування нового вимощення навколо булiвлi з метою захисту

rрунту пiд фунДаментамИ вiд розмивапяЯ, ремонт облицЮвання цоколю булинку;' 
- оснЪвнi конструктиви житлових будинкiв, що потребують невiдкладного ремонту;
- лiфти та система диспетчеризацii;
- утеплення фасаду;
- капiтальний ремонт та замiна технiчних трубопроводiв систем гарячого та холодного

водопостачання;
- замiна BiKoH в мiсцях зага;rьного користування.
4.4. Якщо у будинку протягом 2015-2019 poKiB за бюджетнi коштi виконувались

peMoHTHi роботи капiтаЛ""о- *"pu*"Py, спiввласникИ таких багатокВартирних будинкiв не

можуть подавати по цьому булинку заяви про участь у проведеннi за цим порядком

капiтального ремонту спiльного майна багатоквартирного булинку на умовах
спiвфiнансування у202 1 рочi.' 

4.5.ЪозмiрЙ спiвфiнаясування, у вiдсотковому значеннi за видами робiт з капiтального

ремонту багатоквартирних житлових булинкiв наведено у додатку до цiеi Програми,

4.6, Визначення обсяry та BapTocTi робiт з капiтального ремонту:
4.6.1. Голова оСББ чи ЖБК проводить Йорiчнi загальнi огляди багатоквартирного

Iштлового булинку, якi передбачаю,a" поrпле*спе обстех<ення комiсiсю елемевтiв примiщень

булинку, а iакож-ik зоur,iшн"о.о благоустрою з метою визначення технiчного, виявлення

пь.пра"посrей та прийняття рiшень щодо необхiдностi проведення капiтального ремонту
n 
"rnoro.o 

булинку, що вiдобрмtаетьоя В aKTi загаьноГо огляду будивку у порядку,

передбаченому <Правилами угримання жилих будинкiв та прибупинкових територiй>,

затверджених наказом ,Щержавного KoMiTery Украйни з питань житлово-комунального

господарства вiд 17.05.2005 р. N76.
4.7. Фiнансуван"" ilpoap*" за видом робiт <капiта.пьний ремовт> здiйснюеться

вiдповiдно до додатку до цiеi Програми.



5. Механiзм реалiзацii Програми у частинi спiвфiнансування учаспикiв

5.1. Надання фiнансовоi пiдтримки з бюджеry Вишневоi MicbKoi ради для проведення

робiт, визначених у Додатку до ПрограIvIи, здiйснюсться па пiдставi договору мiж виконавчим
KoMiTeToM Вишневоi MicbKoi ради та Учасником прогрllIttи.

5.2. ,Щля участi у Програмi Голова ОСББ подае Виконавчому KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi

ради звернення та докуN{онти, вiдповiдно до Порядку проведення капiтальних peMoHTiB у
ба.чrопuартирпих житлових булинках м, Вишневе, в яких створено об'сднання спiввласникiв

багатоквартирного будинку, на умовах спiвфiнансування, затвердженого рiшонням cecii

Вишневоi MicbKoi рали,
5.3, За зверненнями Учасникiв Програми, на пiдставi поданих ними кошторисiв на

очiкувану BapTicTb робiт, виконавчий KoMiTeT-' Вишневоi MicbKoi ради (iз залученням

профiльних спецiалiстiв у разi необхiдностi), проводить огляд будинкiв щодо необхiднОСтi ix
включення до списку об'ектiв для виконання робiт.

5.4. За результаТаI\4И ОГлядУ виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради формуе проекти

спискiв об'ектiв у порядку надходжень звернень вiдповiдно до бюджЕтних призначень та

частки спiвфiнансування, про що повiдомляють Учасникiв програrr,Iи.

5.6. Про результати зборiв уповноважена особа Учасника ПРОгРаIvrи повiдомляе
головного розпорядника коштiв та надае протокол зборiв спiввласникiв багатоквартирного

буливку.
5.7 основним критерiем дJlя визItачення булинкiв, якi можуть бути включенi в списки

об'ектiв, е гrасть у спiвфiнансуваннi та розмiр частки спiвфiнансування.
5.8. Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали затверджуе списки об'сктiв, якi

потребують проведення робiт.- 
5.9 Затвердженi списки об'екгiв для виконання робiт опублiковуються на офiцiйному

сайтi Вишневоi MicbKoi ради.
5.10 З метою укладання договору про спiвробiтництво Учасник програI\,1и надас до

виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi рали пiдтверджуючi документи про наявнiсть коштiв

у розмiрi, що складають частку спiвфiнансувzlння, визначену додажу до Програми, вiд

приблизноi коurгорисноi BapTocTi робiт.
5.1l На пiдставi рiшення загальних зборiв, погодхсених спискiв об'ектiв та

пiдтверджlточИх документiв про наявнiсть коштiв уповноважена особа Учасника програN4и

укладае договiр з виконавчим koMiTeToM Вишневоi Micbkoi ради, у якому зазначаеться частка

спiвфiнансування.
5.15 Пiсля завершення робiт виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi раДи та УчаСНИk

програми проводять перевiрку готовностi до експлуатацii об'екта, (комiсiя з визначення

готовностi (частковоi готовностi) до експлуатацii об'ектiв, якi фiнансуtоться за рахунок
видаткiв бюдлtеry розвитку Вишневоi MicbKoi рали), та форми протоколу виiЗного заСiданНЯ

KoMicii З визначеннЯ готовностi до експлуатацii об'сктiв, якi фiнансуються за рахунок видаткiв
бюджету розвитку Вишневоi MicbKoi ради).

6. 3вiryвання щодо реалiзацii Програми

6.1. Пiсля завершення Програми ОСББ готуе звiт виконавчому KoMiTeTy Вишневоi
MicbKo1 ради, який пiдводить пiдсумки, у яких зазначають су!{и витрачених коштiв, опис

прочед""r* робiт по кожному об'екгу, кiлькiсть вiдремонтованих будинкiв та чисельнiсть

мешканцiв, якi взяли участь у Програмi.
6.2. Звiти подаються дJIя ознайомлення постiйним депутатським комiсiям MicbKoi РаЛИ.
6.3. Результати роботи Програми висвiтлюються дlя громадськостi з метою заохочення

мешканцiв та популяризацii механiзму спiвфiнансування на офiцiйному веб-сайтi Вишневоi
MicbKoi ради та iнших засобах MacoBoi iнформацii,

6.4, За резульТатlми проведеного звiryванНя Вишнева MicbKa рада приймае рiшення
щодо продовження дii Програми.



7. Результативнi показники реалiзацii Програми

7.1. Програма стимулюе активнiсть цромади при вирiшеннi питань житлово-

комунального господарства у MicTi, у тому числi пiдтримуючи розвиток ОСББ та ЖБК та

iнших форм власностi.
7.2. органiзачiя ефективного управлiння у сферi житлово-комунального господарства,

створення умов для залучення додаткових джерел фiнансувalння з метою ремонту та

збереження житлового фонду.

8, Itiльовий сегмент

8.1. Скористатися Програмою можуть об'еднання спiввласникiв багатоквартирних

булинкiв та житлово-будiвельних кооперативiв, булинки яких потребують проведення

капiтального ремонry.

Секретар MicbKoi ради А.В.Чечило



[одаток
до Програми пiдтримки спiввласникiв
багатоквартирних будинкiв, об'еднань
спiввласникiв багатоквартирних булинкiв та

житлово-булiвельних кооперативiв у

роведеннi капiталъного ремонту спiльного
айна у багатоквартирних житлових будинках
ишневоi MicbKoi рали на2021 piK

Розмiри спiвфiнансування у вiдсотковому значеннi за видами робiт з капiталъного реМОнтУ
багатоквартирних житлових булинкiв

J\ъ

з/п
г Види робiт

Капiтальний ремонт
основних

конструктивiв
житлових будинкiв,

що потребують
невiдкладного

ремонту

,) Ейr-*"й р.rо",
покрiвлi у 1-3
поверхових
будинках

l з.

поверхових
будинках

Кошти
бюджету
Вишневоi

MicbKoi ради,
власнi кошти
спIввласникlв

Кошти
бюджету

Вишневоi
MicbKoi ради,
власнi кошти

iввласникiв

бюджету
Вишневоi :

мiсъкоi ради, ,

власнi кошти;
спiввласникiв

кошти мiського ,

бюджету - 90% ,

кошти
спiввласникiв :

булинку - l0%
(кошторисноi

BapTocTi) ;

Проведення
ремонтних та

ремонтно-
реставрацiйних

робiт у житлових
будинках

вiдповiдно до
технiчних

висновкiв та

рекомендацiй
спецiалiзованих

державних
проектних
органiзацiй

'Г

осББ
жБк

осББ
жБк

осББ
жБк

Кошти
бюджету
Вишневоi

мiсъкоi р&ди,
власнi кошти

Обrрунтування

,I

Капiтальний ремонт
покрiвлi у 5-9

поверхових
будинках

,,,I

4

Капiтальний ремонт
покрiвлi у будинках

Кошти i кошти мiського ,| Проu"дення робiт
бюджету ,I бюдхtету - 50% ,l у зв'язку з



вище 9-го поверху
--йй;;i,-
мiсъкоi реди, ,

власнi кошти,
спiввласникiв

кошти
спiввласникiв
булинку - 50%
(кошторисноi

бюд>tсету - 50%
коштiв

спiввласникiв
булинку - 50%
(кошторисноi

BapTocTi)

фiзичною
зношенiстю та

руйнуванням
покрiвлi

Проведення робiт
у зв'язку з

фiзичною
зношенiстю

у зв'язку з

фiзичною
зношенiстю

технiчне
переоснащення

лiфтiв та лiфтового
обладнання

йiй;,йЁйБ:l
та замlна вlкон у

пiд'iздах житлового
будинку (в мiсuях

загального
користування)

i uupTocTi)

Провелення робiт
у зв'язку з

фiзичною
зношенiстю та

руйнуванням
вiдмостки
житлового
булинку

бюджету - 80% ;

кошти :

спiввласникiв

(кошторисноТ
BapTocTi)

кошти мiського ,

бюджету - 50% ,

кошти
спiввласникiв i

булинку - 50% 
;

(кошторисноi 
.

BapTocTi)

7. Кошти :

бюджету
Вишневоi

MicbKoi ради,
власнi кошти,
пiввласникiв

Itошти
бюдхtету

MicbKoi рв.щи, ,

власнi кошти
спiввласникiв

8

кошти мiсъкого
бюдrкету - 30%

коштiв
спiввласникiв
будинку -70%
(кошторисноi

BapTocTi)

кошти мiського
бюд>tсету - 20%

кошти
спiввласникiв
будинку - 80%
(кошторисноi

BapTocTi)
-40r; ;iд 

"ч.rпГ'
припадае на 

,

осББ :

Проведення робiт
у зв'язку з

фiзичною
зношенiстю

осББ
жБк

Утеплення фасалу -

(за наявностi
погодного

регулювання)

Кошти
бюджету
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,Щолаток 2

до рiшенняIII cecii
Вишневоi MicbKoi рали VIII скJIикання
вiд р. Ns

порядок
проведеннЯ капiтдльниХ peMoHTiB У багатоквартиРних я{итлових будинках

Вишневоi MicbKoi ради, в яких створепо об'сдпання спiввласникiв багатоквартирних
будинкiв та тситлово-булiВельнi кооперативи, на умовах спiвфiнавсувапня у2021 роцi.

1. ПорядоК проведеннЯ капiтальвиХ peMoHTiB у багатоквартИрних житлових будинках

Вишневоi мЙькоi ради, в яких створеНо об'Ьднацня спiввласникiв багатоквартирних булинкiв

та хtитлово-будiвельнi кооператruи, nu уrо"а* спiвфiнансування у 2021 роцi (далj_ - Порядок)

розроблено на ocHoBi пiлоiного проекту спiвфiнансування з метою р.алiзацiТ Програми

пiлiр""п" об'еднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв та житлово-будiвельних

кооперативiВ у проведеннi капiтмьяих peMoHTiB на 2021 piк (лалi - Програма), з урахуванням
nonooi"r" закьнiв Украiни <про особливостi здiйснеЕIrя права власностi у багаmквартирному

булинку>, кПро обЙлнання спiввласникiв багатоквартирного будинкуD, (Про житлово-

комунальне господарство) та iнших akтiB законодавства Украihи та спрямовано на

покращеннЯ технiчногО стану житловОго фонлу Вишневоi Micbкoi ради шляхом проведення

капiтальних peMoHTiB у багатоквартирних житлових будинках, в яких створ€но об'сднання

спiввласникiв багатоквартирних будинкiв (далi ОСББ) та житлово-будiвельнi кооперативи (

даli ЖБК), на y*oBzlx спiвфiнансрання за рахунок коштiв бюджету Вишневоi MicbKoi ради та

коштiв спiввласникiв таких будинкiв.
термiни, якi використовуються у цьому Порядку мають наступнi значення:

- бъгатоквартир"йй булr"о* - житловий будинок, в якому розташовано три чи бiльше

квартири, У багътоквартирному буливку можуть також бути розташованi нежитловi

примiщення, якi е самостiйними об'ектаrvtи нерухомого майна;

- спiввласник багатоквартирного будинку - власник квартири або нежитлового

примiщення у багатоквартирному будинку;
- спiльне майно багатоквuр*рпо.о булинку - примiщення загального користування (у

тому числi допомiжнi), несучi, огородхtувальнi та несре огороджувальнi конструк_чii будинку,

механiчне, електриrше, сантехнiчне та iнше обладнання всерединi або за межами будинку, яке

обслуговуе бiльше одного житлового або нежитлового примiщення, а також булiвлi i споруди,

"ni nprrnureni для задоволення потреб спiввласникiв багатоквартирного будинку та

розтайованi на прибудинковiй територiт, а також права на зем€льну дiлянку, Еа якiй

розташованi багаmквартирниЙ булинок i належнi до нього будiвлi та спорули i його

прибудинкова територiя;' 
- об'еднання спiввласнИкiв багатокварТирного будинкУ (лалi - об'еднання) - юридична

особа, створена власниками квартир тrабо нежитлових примiщень багатоквартирного

булинку дл; сприяння u"noprarunrro i.*нього власного майна та управлiння, утримання i

використання спiльного майна;
- управитель багатоквартирного будинку - фiзичва особа - пiдприемець або Iоридична

особа - су6'ект пiдприемницiкоi'- дiяльностi, яка за договором iз спiввласниками забезпечуе

нzшежне утримання та рсмонт спiльного майна багатоквартирного бУлинку i прибудинrtовоi

тер"rорiiЪu 
"аЛежнi уlпtовИ прожив.ннЯ i задоволення господарсько-побутових потреб;- - капiталъний ремонт - сукупнiсть робiт на об'ектi булiвництва, вводеному в

експлуатацiю в установленому порядку, без змiни його геомегричних розмiрiв та

функцiонального призяачення, чо перелбачають втру{ання у Becyri та огороджувальнi

Ё"ar"r", при замiнi або вiдновлеянi конструкцiй чи iнх<енерних систем та обладнання, у



звlязку з ix фiзичною зношенiстю та руйнуванням, полiпшення експ.тryатацiйних показникiв, а

такох( благоустрiЙ територii;
- 

"u"ina 
спiввласника - частка, яку становить площа квартири та/або нежитлового

примiщення спiвв;1асника у загальнiй площi Bcix квартир та неr(итлових примiщень,

розташованих у багатоквартирному будинку. Iншi термiни в цьому Порядку вживаються у

i"u".nn"", наведених у Щивiльному кодексi Украiни та iнших законах Украiни,
2. Щой Порялок поширюеться на багатоквартирнi будинки Вишневоi MicbKoi рали, в

яких створеЕо ОСББ та ЖБК.
Порядок передбачае спiвфiнансування частки очiкуваноi BapTocTi робiт, визначеноТ цим

порядком за рахунок коштiв спiввласникiв багатоквартирних булинкiв та решти BapTocтi

робiт - за рахунок коштiв бюджеry Вишневоi Micbкoi ради.
розмiр частки спiвфiншrсування за рахунок коштiв спiввласникiв багатоквартирних

булинкiв u".r.u"u"r""" вiдповiдцо ,Щодатку 1 до цього Порядку за видом робiт капiтального

характеру для iнженерних мереж.- j.'зч"оur,иками робiт та отримувачами бюдrкЕтних коштiв вiдповiдно до цього

Порядку е об'еднання спiввласникiв багатоквартирних буливкiв.' 
4. Комiсiя, створена виконавчим KoMiTeToM Вишневоi MicbKoi ради (далi Комiсiя), за

уlастю Голови оСББ чи ЖБК та пiдрядника, що може виконувати необхiднi роботи,
проводить обстеження технiчного стану конструктивних елементiв багатоквартирного

житлового будинку, що потребують капiтального ремонту з метою пlдтвердження

необхiдностi проведення робiт, при цьому визначаеться ix opieHToBaHa BapTicTb та частка

дольовоi участi (,ЩодатОк 1 Порядку) спiввласникiв у виконаннi вказаноi роботи, Пiсля

проведення обстеження складаються наступнi документи:
4.1. дкт загального огляду будинку, завiрений Головою оСББ та KoMicieto з

зазначепням виду робiт з капiтального ремонту, що необхiдно провести у будинку,

складасться у двох примiрниках.
4.2.Щефектний акт, який е обrрунтуванням

документацii на виконання робiт.
5. рiшенням загалъних зборiв осББ визначаеться

документiв до виконавчого KoMiTeTy Вишневоi мiсъкоi ради.
уповноважена особа на подання

вирiшення iнших питань проводиться вiдповiдно до положень чинних нормативно-

npuuour* 
.д11i", 

якi регулюють дiялiнiсть об'еднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв.

5. Спрямування та обмеження бюркетних коштiв
5.1 Эч 

-ц"* 
Порядком бюджетнi кошти можуть спрямовуватись за вибором

спiввласникiв на один ii нижченаведених на рямкiв капiтального ремонту, вiдповiдно до

перелiку робiт:
- дахи та покрiвлi;
- вiдновдення або улаштування нового вимощення Еавколо булiвлi з метою захисту

rрунту пiд фунЛаN.{еЕтаI\,tи вiд розмивання, ремо rT облицювсшня цоколю будинку;' 
- ocHoBHi конструктиви житлових булинкiв, що потребують невiдкладного ремонту;
- лiфти та система диспетчеризацii;
- утеплення фасаду;
- капiтшlьний ремонт та замiна технiчних трубопроводiв систем гарячого та холодного

водопостачання;
- замiна BiKoH в мiсцях загального користування.
5.2 Якщо у булинку протягом 2о15-20119 poKiB за бюдх<етнi коштi виконувались

peMoHTHi роботи капiтаЛurrо.о iapu-epy, спiв ласники таких багатоквартирних будинкiв не

можуть подавати по цьому булинку заяви про участь у проведеннi за цим Порядком

капiтального ремонту спiльного майна багатоквартирного булинку на умовах
спiвфiнапсуван ня у2О2| роцi за вiдповiдним напряц,rком робiт.

5.3. Бюджетнi кошти на капiтальни ремонт основяих конструктивiв житлових

будинкiв, що потребують невiдкладного рем )нту надаватимуться за наявностi вiдповiдних

тЬхнiчпих u".nou*iu та рекомендацiй спецiа.пiзованих державних проектних органiзацiй або

державна експертиза проектЕо-кошторисноiдо ументацii.
щля булинкiв зi змiнною поверховiст э розмiр частки спiвфiнансування за рахунок

коштiв спiввласникiв багатоквартирних будинкiв визначаеться, виходячи з меншоi

поверховостi будинку.

для замовлення проектно-кошторисноI



5.4. Розмiр фiнансування капiтальних peMoHTiB спiльного майна багатоквартирних

булинкiв ,u уrпоЪчi спiвфiнансування для ОСББта ЖБК не може бути бiльше нiж 50%

,u.-"roro бюдхепrого фiнансування капiтальних poMoHTiB спiльного майна

багатоквартирних будинкiв iu у"о"* спiвфiншrсуванняна вiдповiдний фiнансовий piK,

визначеЕOго цим Порядком.
6. Порядок дiй для подачi заяви про r{астъ у проведенпi капiта;rьного ремонту

спiльного майна багатоквартирного будинку на умовах спiвфiнансування:
6.1. Спiввласники за власний коIдт зarмовляють проектувальнику/проектнiй органiзацii

за власним вибором виготовлеЕЕя зведеного кошторисного розрахунку BapTocTi робiт.
6,2, На з{гальних зборах спiввласники вiдповiдно по положень Статуту та норм

чинного зaжонодЕlвства приймаrmь рiшоння щодо }лrастi у спiвфiнансуваннi проведення

капiтального ремонту спiльного майна багатоквармрного булинку за обраним напрямком

робiт, яке оформлюеться протоколом загальних зборiв спiввласникiв, та визначають

упо""оuажену особу Замовника на подання документiв до виконulвчого KoMiTeTy Вишневоi

мiськоi ради.
6.3. Пiсля накопичеяня на розрахунковому рахунку необхiдноi суми кош,tlв

спiввласникiв, розрахованоi вiдповiдно до пункiу 2 цього Порядку, уповновоrtена особа

Замовника до 01.О3,2021 року подас до викояавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi ради заяву

про участЬ у проведеннi капiтальногО ремоЕтУ спiльногО мйна багатокВартирного будинку на

умовах спiвфiнансув.lння за формою Додатку 2 до цього Порядку.
6.4. .що заяви про участь у проведеннi капiтального ремонту спiльного майна

багатоквартирного будинку на yмoB:lx спiвфiЕансування уповноважена особа Замовника робiт
додас:

- зведений кошторисний розрrD(унок Bapтocтi робiт;
- протокол зaгальних зборiв спiввласникiв будивку про надання згоди на учас,гь у

проведеннi капiтального ремонту спiльного майна багатоквартирного булинку на умовах

"пi"6iпчпсуuа"ня 
за обраним напрямком робiт, згоду на участь у спiвфiнансуваннi за цим

порядком з боку спiввласникiв, максимальний розмiр суми спiвфiнансування з боку

спiввласникiв, визначений вiдповiдно до п. 2 цього Порядку з урахуванням резерву на

моIшиве коригування BapTocTi робiт;
- лоьiдку в довiльнiй формi про характеристики булинку iз зазначенням загмьноi

площi будинку, кiлькостi поверхiв, кiлькостi пiд'iЪдiв, площi даху чи покрiвлi;
- копiю договору управлiння або iншого договору, який покладае на управителя

обов'язоК органЬовуватИ виконання та виступати заI\.tовником робiт з капiтаrrьного ремонту
(замiни) спiльного майна багатоквартирного будинку (тiльки для управителiв);

- завiрену керiвником Замовника копiю витяry або виписки з единого держ,lвного

ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань про дерх(tвну

ресстрацiю юридичноi особи.
- ttкT загального огляду будипку та дефектвий акт, зазначенi у п. 4,1 та п. 4.2.

Зазначений перелiк документiв, що необхiдно додати до зшIви про участь у проведеннi

капiтального ремонту спiльного майна багатоквартирного булинку на умовах
спiвфiнансування с вичерпним.- 

,Щокументи, зазначенi у п. 6.4, цього Порядку, подаються до виконавчого KoMiTeTy

Вишневоi MicbKoi радИ на кожен будинок окремо, пе залежно вiд форми управлiння
багатоквартирним будинком,

6.5. Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть видiв та обсягiв зазначених у зведеному

кошторисному розрахунку BapTocTi робiт фактично необхiдним видам та обсягам робiт у
будинку, та в подальшому за якiсть прийнятих робiт несе Замовник.- 

о.о. ,Щокументи вiд уповноважених осiб спiввласникiв багатоквартирпих будинкiв

виконавчиЙ KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради приймае починаючи з наступного дня пiсля

оприлюднення прийнятого рiшення Вишневоi MicbKoi ради <Про затвердження Програми та

Порядку пiдтримки об'еднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв у проведеннi

nunir-unr* рёмонтiв у м. Вишневе на 2О2О-2О21 роки> на офiчiйному веб-сайтi Вишневоi
MicbKoi влади.

7. У разi надання уповноваженою особою замовЕика у визначоний TepMiH яеобхiдного

комплектУ документiв, зазнаr"пr* у п. п. 6.3-6.4 цього Порядку, та у межах видiлених

бюдrкетних асигнувань на проведоння капiтальних peMoHTiB спiльного майна



багатоквартирних будинкiв на умовах спiвфiнансування, виконавчий KoMiTeT Вишневоi
MicbKoi рали письмово в десятиденний TepMiH iнформуе Замовника про розмiр його частки

участi у опiвфiнансуваннi у проведеннi капiтального емонту спiльного майна у
багатоквартирних житлових будинках м. Вишневе, визначеноi вiдповiдно до Додатку 3 до

цього Порядку.
8. Комiсiя до 01.04.2021 року розглядае заяви, поданi з iдно п 6.4, та формус проекти

спискiв об'екгiв у поряJIку надходжень звернень вiдповiдно до бюджетних призначень та
частки спiвфiнавсування, про що повiдомляють учасникiв прог ами.

Пiсля прийняття виконавчим KoMiTeToM Вишневоi MicbKoi ради докрлентiв вiдповiдно
до вимог п. б цього Порялку, Замовник за власний рахунок в м )жах видiлених спiввласниками
коштiв виготовJuIе проектно-кошторисну документацiю та оlр муе позI4тивний висновок про
проходжеЕня проектно-кошторисною документацiею державн i булiвельноi експертизи. При
цьому визначена проектом загаJIьна BapTicTb виконаяня обiт з капiтального ремонту
спiльного майна багатоквартирного булинку (включаючи BapTicTb виготовлення проектно-
кошторисноi документацii та проведення дерх<авноi експерт зи) не повинна перевищувати
бiльше Hilt на 10oZ BapTicTb, зазначену в зведеному кошторисному розрахунку BapTocTi робiт,
який було надано Замовником до виконавчого KoMiTeTy Вишневоi мiсъкоi ради.

У подальшому кошти, сплаченi Замовнпком за виготовлення проектно-кошторисноi
документацii та проведення будiвельноi експертизи зараховуються в якостi сплати
спiввласниками частини частки спiвфiнalнсування за рахунок коштiв спiввласникiв
багатоквартирних будинкiв.

9..Щля отримання фiнансування ОСББ вiдкривае pirxyнoк в Управлiннi державного
казначейства та надае до виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi ради пакет документiв:

l ) лист - запит на фiнансувапяя;
2) копiю Угоди з виконавцями робiт;
З) копiю платiх<ного доручення про перерахунок внеску ОСББ на рахунок виконавця

робiт (з вiдмiткою банку).
l0. Уповновокена особа Замовника повинна надати до виконавчого KoMiTeTy Вишневоi

MicbKoi ради зчuIву про надання бюджетного асигпування на проведення капiтмьного ремонту
спiльного майна багатоквартирного булинку на умова( спiвфiпансування за формою, що
наведена у Додатку 3 до цього Порядку.

.Що заяви Замовник робiт надае:
- проектно-кошторисну документацiю на проведення к пiтаltьного ремоЕту спiльного

майна багатоквартирного будинку на упловах спiвфiнансування
- позитивний висновок про проходження проектно-кошторисною документацiею

державноi будiвельноi експертизи.

,,Щля пiдтверлження сплати спiввласниками частини частки спiвфiнансування за

рахунок коштiв спiввласникiв багатоквартирного будинку:
- копii платiжних доручень Замовника про оплату робiт з виготовленпя проектно-

кошторисноi докрлеятацii та проходження будiвельноi експертизи;
- копii платiжних доручеЕь Замовника про сплату спiввласниками виконавцю робiт

(пiдряднiй органiзацii) частки спiвфiнансування за parxyнoк коштiв спiввласникiв
багатоквартирного булинку у повному обсязi;

- копii aKTiB виконаних робiт Mix< Замовником та виконавцем робiт (пiдрядною
органiзацiею) на всю суму частки спiвфiнансування за рахунок коштiв спiввласникiв
багатоквартирного будинку;

- копiю договору, укладеного MirK 3амовником та Виконавцем робiт (пiдрядною
оргаrriзацiею), на здiйснення виду робiт вiдповiдно до п.5 цього Порялку та вiдповiдно до
проектно-кошторисноI документацii.

Yci документи мають бути завiренi вiдповiдно до ч нного законодавства Украiни.
Зазначений перелiк документiв, що пеобхiдно додати до змви про надання бюдrкетного
асигнування на проведення капiтального ремонry спiльного ма на багатоквартирного булинку
на умовах спiвфiнансування е вичерпним

!окументи, зазначенi у п,9 цьою Порядку, подаються до виконавчого KoMlTeTy

Вишневоi MicbKoI радИ на кох(ен будинок окремо, ве залежЕо вiд форми управлiння
багатоквартирним будинком.



11. Виконавчий KoMiTET Вишневоi MicbKoi ради надае бюдх(етнi асигнування

замовникам робiт, для виконання робiт у встановлоному чинним законод.lвством порядку.

Фiнансування здiйснюеться у порядку черговостi отриманнJI вiд Замовникiв робiт заяви

та необхiдного пакету документiв, визначеного п. 9 цього Порядку.

12. Закупiвля Замовником ToBapiB, робiт i послуг за цим ПорядкOм та фiнансування
здiйснюеться у вiдповiдностi до вимог Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi> та iнших
чинних нормативно-прaшових aKTiB, включаrочи локаJIьнi нормативно-правовi акти, якими

регламентуються закупiвлi за кошти мiсцевих бюджетiв.
l3. Кошти спiввласникiв у розмiрi рiзницi мiж сумою спiвфiнансування за рахунок

коштiв спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, визначено1 вiдповiдяо до п,2 цього ПорядкУ,
та ср{ою коштiв, сплачених За,.rовником за виготовлення проектно-кошторисноi документацii
та проходкення будiвельноi експертизи, перераховуIоться Замовником в повному обсязi на

рахупок Виконавцю робiт (пiлрялнiй органiзачii) пiсля укладення вiдповiдного договору,
перед початком робiт в якостi попередньоi оплати.

Фiнаясування з боку мiського бюджету проводиться на пiдставi аюiв викопаних робiт
та за умови надання 3амовником до виконавчого комiтегу Вишневоi MicbKoi рали копiй
платirкних доруIень Замовника про сплату спiввласниками Виконавцю робiт (пiлрялнiй
органiзацii) частки спiвфiнансуваЕня за рахунок коштiв спiввласникiв багатоквартирних
булинкiв у повному обсязi.

Розмiр та порядок використання попередньоi оплати з використаЕням бюджетних
коштiв встановлюеться вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23.04.2014
JФl17 кПро здiйсненrrя попередньоi оплати ToBapiB, робiт i послуг, що закуповуються за

бюдrкетнi кошти).
14. Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради не пiзнiше 30 червня поточного

фiнансового року розмiщуе на офiцiйному порта;li Вишневоi MicbKoi влади електронний

реестр булинкiв, по яких Замовниками робiт подаrrо змви про наданЕя бюджетного
асигнування на проведення капiтального ремонту спiльного майна багатоквартирнОгО бУЛИНКУ

на умовах спiвфiнансування та виконано вимоги п, 9 цього Порядку.
15. Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали, як головниЙ розпорядник бюдх<етних

коштiв, здiйснюс управлiння та контроль за бюджетними коштаIvrи у межах встановлених
йому бюджЕтних повновФкень, забезпечуючи ефективне, результативне i цiльове
використання бюджgгних коштiв, органiзацiю та координацiю роботи заI\,lовникiв та

одержувачiв бюджетних коштiв у бюджетному процесi.
16. Встановити, що З0 листопада поточного фiвансового року, це кiнцевий TepMiH

закiнчення робiт капiтального характеру та подання aKTiB фактично виконаних робiт на

умовах спiвфiнансування вiдповiдно до цього Порядку

Секретар MicbKoT ради А.В.Чечило



,Щодаток 1

до Порядку проведення капiтальних
peMoHTiB у багатоквартирних житлових
будинках ВишневоI мiсъкоi ради, в яких
створено об'еднання спiввласникiв
багатоквартирних булинкiв та }китлово-

булiвельнi кооперативи, на умовах
спiвфiнансування у 2021 роцi

Перелiк робiт з капiтального ремонту багатоквартирних житлових булинкiв, що

фiнансуються в iншому вiдсотковому значеннi.

Види робiт ,Щжерело фiнансування Частка спiвфiнансування

t

Капiта-гrьний ремонт основних :

конструктивiв житлових булинкiв, що,
потребують невiдкладного ремонту :

Кошти
бюджету Вишневоi MicbKoi,

раДи, i

власнi кошти спiввласникiв:

.---....
кошти мiського бюджету -

90%
кошти спiввласникiв булинку

l0%
(кошторисноi BapTocTi)

I

г

поверхових будинках
Кошти

бюджету Вишневоi MicbKoi

ради,
власнi кошти спiввласникiв

Кошти
бюджету Вишневоi MicbKoI,

ради,
власнi кошти спiввласникiв,

кошти мiського бюд>ltету -
90%

кошти спiввласникiв булинку
_ |0%

(кошторисноi BapTocTi)
i*-.-***- *,-*;,

i кошти мiського бюджету -, 80%i(

| кошти спiввласникiв булинку
| _2о%
l

t (кошторисноi BapTocTi)

кошти мiського бюджету -
60%

кошти спiввласникiв булинку
- 40%

(кошторисноi BapTocTi)

кошти мiського бюдхtету -
50%

кошти спiввласникiв булинrсу
_ 50%

(кошторисноI BapTocTi)

80%
кошти спiввласникiв булинку

_ 20%
(кошторисноi BapTocTi)

кошти мiського бюджету -
50%

кошти спiввласникiв булинку
_ 50%

Капiтальний ремонт покрiвлi у 5-9
поверхових булинках

Капiтальний ремонт покрiвлi у
будинках вище 9-го поверху

Кошти
бюджету

Вишневоi MicbKoi ради,
власнi кошти спiввласникiв

Кошти
бюджету Вишневоi MicbKoi

ради,
власнi кошти спiввласникiв

Кошти
бюджету Вишневоi MicbKoi

ради,
власнi кошти спiввласникiв

Капiтальний ремонт вiдмостки
житлового будинку

г,

l

l ]Jll,LlrrlvDvд lvlдчUд\чд уфl+дл, i

|власнi кошти спiввласникiв 
i

онт покрiвлi у 4-5
х будинках

l

I

г,
i

i

I

tT.
I

I



l:l
Itапiтальний ремонт та замiна BiKoH у ,

пiд'iздах житлового булинку (в

мiсцях загалънOг0 кOристування) 
|

Кошти
бюджету 

:

Вишновоi MicbKoi ради, .

власнi кошти спiввласникiв,

(кошторисноi BapTocTi)

кошти мiського бюджету -
50%

коштiв опiввласникiв булинку

То Утеплення фасаду - (за наявностi
погодного регулювання)

Часткова компенсацiя суми за
кредитом у банкiвськiй ycTaHoBi

згiдно державних програм

Кошти бюджету
Вишневоi мiсъкоi ради,

власнi кошти спiввласникiв,

(кошторисноi BapTocTi)

кошти мiсьlсого бюджету -
20%

кошти спiввласникiв булинку

- 80%
(кошторисноi BapTocTi)

Секретар MicbKoi ради А.В.Чечило

бюджету Вишневоi MicbKoT

ради,
i кошти спiввласникiв

Вишневоi мiсъкоi ради,
i кошти спiввласникiв

40% вiд частки кредиту, що
припадае на ОСББ



,Щодаток 2

до Порядку проведення капiталъних
peMoHTiB у багатоквартирних житлових
будинках Вишневоi мiсъкоi ради, в яких
створено об'еднання спiввласникiв
багатоквартирних булинкiв та житлово-
будiвельних кооперативiв , но умовах
спiвфiнансування у 2021 poui

зАявА
на включення житлового будинку до Перелiку

об'ектiв загального капiтального ремонту житлових будинкiв Вишневоi мiськоI рали на

виконання робiт з капiтального ремонту на умовах спiвфiвансувшrня

Прошу включити до единого загальЕого списку об'ектiв капiтального ремонту
житлових булинкiв Вишневоi Micbkoi рад.r на викондIня робiт з капiтального ремовту на

умовах спiвфiнансування за адресою:

Прошу ОСББ (ЖБК) визначити отримувачем

бюджетних коштiв та замовником робiт.
Уповновaiкена особа вiд спiввлаgникiв (п.I.Б.)

Тел.:Мiсцезнаходження

E-mail

З вимогами Порядку Проведення капiтальних peMoHTiB у багатоквартирних житлових
булинках ycix форм власностi м. Вишневе на уN(овах спiвфiнансування, затвердженого

рiшенням виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi ради N9

ознаЙомлениЙ(а).

Уповноважена особа вiд спiввласникiв
(пiдпис) (п.I.Б.)

Секретар MicbKoi ради

вiд

А.В.Чечило



.Щодаток 3

до Порядку проведення капiтальних
peMoHTiB у багатоквартирних житлових
будинках Вишневоi MicbKoi ради, в яких
створено об'еднання

aa

спlввласникlв

на включення житлового
об'ектiв капiтального ремонту
спiвфiнансування

багатоквартирних булинкiв та житлово-
будiвельних кооперативiв, на уN4овах
спiвфiнансування у 2021 рочi

зАявА
булинку до Перелiку

на умовахжитлових булинкiв Вишневоi MicbKoi ради

Прошу включити житловий булинок за адресою:

до об'ектiв капiтального ремонту
х(итлових булинкiв Вишневоi MicbKoi ради на умовах спiвфiнансування для проводеЕня
капiтального ремонту за наступними видами робiт:

Прошу
бюдхtетних ?:ji,r'Т]

замовником робiт.
уповноважена особа

Мiсцезнаходження

визначити отримувачем

спiввласникiввiд (п.I.Б.)
Тел.:

E-mail

З вимогами Порялку Проведення капiтальrrих peMoHTiB у багатоквартирних хfiтлових
будинках ycix форм власностi Вишневоi MicbKoi ради на умовах спiвфiнансування,
затвердженого рiшенням виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi ради J\b

ознайомлений(а).

Уповноважена особа вiд спiввласникiв
(пiдпис) (п.I.Б.)

вiд

Секретар мiсъкоi ради А.В.Чечило


