
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

18.05.2017  №7/27-1283

             
            м. Лиман

Про затвердження Програми “Сприяння

у створенні та підтримці об'єднань спів-

власників багатоквартирних будинків на

2017-2018 роки”

 
З метою розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних бу-

динках міста Лиман, сприяння їх діяльності та залучення створених об'єднань спів-

власників багатоквартирних будинків до вирішення проблем життєдіяльності, керую-

чись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська

рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму “Сприяння у створенні та підтримці  об'єднань спів-

власників багатоквартирних будинків на 2017-2018 роки” (додається) 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати видатки

програми в межах кошторисних призначень. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань пла-

нування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної та регу-

ляторної політики (Коломацький), постійну комісію з питань житлово-комунального

господарства та комунальної власності (Свирид) та заступника міського голови Драча

Ю. А.

 

Міський голова                                                                     П.Ф. Цимідан



                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішенням Лиманської міської ради

                                                                               від__________ № ____________

ПРОГРАМА

“Сприяння у створенні та підтримці об'єднань співвласників багатоквартирних

будинків на 2017-2018 роки”

1.Загальні положення
Програма  сприяння  у  створенні  та  підтримці  об'єднань  співвласників  бага-

токвартирних  будинків  на  2017-2018  роки  розроблена  на  підставі  законів  України

"Про житлово-комунальні послуги",  "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", "Про об'єдна-

ння співвласників багатоквартирного будинку", "Про приватизацію державного жи-

тлового фонду".

2. Мета Програми
Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогод-

нішній день є житлова. Реформи у сфері житлово-комунального господарства довели

необхідність створення нових умов і підходів до проблем управління житловими бу-

динками та створення ОСББ. 

Програма спрямована на подолання стереотипу мешканця - споживача багато-

поверхового будинку, який не відчуває себе власником житла та не може вплинути на

обсяг і якість отриманих комунальних послуг, оплачених з його кишені. Кожен гро-

мадянин має право,  яке закріплене законодавством України,  скористатися вибором

форми обслуговування свого помешкання.

Метою Програми є:

- створення умов для сталого і ефективного функціонування ОСББ;

-  формування  свідомості  мешканців  міста  щодо  необхідності  збереження  та

утримання своєї власності;

- розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків;

- створення конкурентного середовища у сфері управління багатоквартирними

будинками;

- удосконалення системи управління житловим фондом;

-  впровадження  якісно  нового  рівня  взаємовідносин  у  житлово-комунальній

сфері шляхом допомоги мешканцям в питаннях створення та діяльності ОСББ.

3. Строки та етапи виконання Програми
Програма розроблена на 2 роки, з січня 2017 року по грудень 2018 року, з пере-

ліком заходів щодо виконання Програми згідно з додатками.

4. Основні напрямки реалізації Програми



Надання  організаційної  та  методичної  допомоги  об’єднанням  співвласників

багатоквартирного:

- надання допомоги керівникам об’єднань співвласників багатоквартирного бу-

динку в дотриманні законності діяльності цих органів будинку;

-  надання  допомоги  ініціативним  групам  об’єднань  співвласників  бага-

токвартирного будинку щодо утворення, організації та проведення зборів за місцем

проживання;

-  проведення  навчання  керівного  складу  об’єднань  співвласників  бага-

токвартирного будинку з правових питань;

Сприяння становленню та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирного

будинку, надання підтримки щодо організації їх роботи:

-  організація  семінарів  з  обміну  досвідом  з  питань  роботи  об’єднань  спів-

власників багатоквартирного будинку;

- надання допомоги керівникам об’єднань співвласників багатоквартирного бу-

динку в вирішенні  питання щодо проведення громадських слухань;

- організація та проведення конкурсів: «Краще ОСББ»; «Краща прибудинкова

територія»

- залучення голів правлінь ОСББ до державних програм підтримки мешканців

об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.

5. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування  Програми  передбачається  за  рахунок  місцевого  бюджету  та

інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Обсяги коштів, необхідних для реалізації Програми, викладено в додатках до

Програми.

6. Очікувані результати виконання Програми
У результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено стан житлового фон-

ду, якість надання житлово-комунальних послуг для громадян міста, створено спри-

ятливе середовище для розвитку ОСББ в місті.

Результати Програми:

- підвищення рівня поінформованості об'єднань громадян;

- підвищення свідомості та згуртованості співвласників багатоквартирних бу-

динків;

- залучення громадян до вирішення проблем міста;

- забезпечення комфортних умов проживання для мешканців міста;

-  надання пропозицій щодо капітального ремонту житлових будинків ОСББ з

міського бюджету;

- покращення якості життя громади;

- підвищення енергоефективності житлових будинків;

- забезпечення схоронності житлового фонду.

Розроблено відділом житлово-комунального 

господарства міської ради                                                            О.М. Муравльова

Секретар міської ради                                                                   Т.Ю. Каракуц



                                                                           Додаток

до рішення Лиманської міської ради

від____________№______________

Прогнозний обсяг

фінансового забезпечення виконання заходів Програми

за рахунок коштів міського бюджету

Найменування заходу Прогнозний обсяг

фінансування (тис.

грн.)

Виконавці

1 2 3

Інформаційне забезпечення

населення міста:

друк буклетів, інформа-

ційних матеріалів, біг-бордів

(кошти міського бюджету)

10,0
Відділ житлово-комунально-

го господарства  виконавчого

комітету Лиманської міської

ради 

Надання консультацій

ініціативним групам з питань

створення ОСББ

безкоштовно Відділ житлово-комунально-

го господарства виконавчого

комітету Лиманської міської

ради, Центр надання

адміністративних послуг

Забезпечення організації

проведення процедури реє-

страції ОСББ

безкоштовно
Центр надання адміністрати-

вних послуг

Допомога керівникам

об’єднань у проведенні

спільного обстеження техні-

чного стану будинку та його

основних конструктивних

елементів

безкоштовно

Виконавчого комітету Ли-

манської міської ради,

комунальні підприємства

Виготовлення технічного

паспорта будинку, планів

інженерних мереж та іншої

технічної документації

70,0 Відділ житлово-комунально-

го господарства виконавчого

комітету Лиманської міської

ради

Капітальний ремонт буди-

нку, із них

199,897

Капітальний ремонт покрівлі

житлового будинку №20 по

вул.К.Гасієва, м.Лиман

(ОСББ “Надія ЛИМАН”)

199,897 Відділ житлово-комунально-

го господарства виконавчого

комітету Лиманської міської

ради

Співфінансування  ОСББ 0 ОСББ

Всього 279,897

Розроблено відділом житлово-комунального 

господарства міської ради                                                              О.М. Муравльова

Секретар міської ради                                                                     Т.Ю. Каракуц






