
 

                               ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                   РІШЕННЯ 
                                    сесії міської ради VIII скликання         проект Юрій ГУДЗИК 

 від     ________   2022 року №   

м. Шепетівка  

Про затвердження програми  
 «Теплий дім Шепетівка» 
на 2022 – 2023 роки 
 

 З метою стимулювання проведення комплексних заходів з підвищення 
енергоефективності і термомодернізації житлового фонду Шепетівської територіальної 
громади ,   керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму «Теплий дім Шепетівка» на 2022-2023 роки. (додаток 1). 

2. Затвердити Порядок фінансування заходів Програми «Теплий дім Шепетівка» 
на 2022-2023 роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійну комісію міської ради з 
питань житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, 
енергетики та зв’язку (голова комісії  Бондарєв М.В.) 

 

Міський голова                                                                                             Віталій  БУЗИЛЬ                                                      
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Додаток 1 
До рішення Шепетівської міської ради 

№___  від «___»______2022р  
Про затвердження програми «Теплий дім Шепетівка» 

на 2022 – 2023 роки 
Програма «Теплий дім Шепетівка» на 2022-2023 роки. 

 

1 Загальна частина 
1.1 Шепетівська територіальна громада  у своїй діяльності з оновлення та 
модернізації житлового фонду постійно постає перед проблемою недостатності обсягів 
фінансування і зумовленої цим  неможливістю підвищити комфортність, надійність і 
безпечність умов проживання населення.  

1.2 Гострота і складність вказаної проблеми спричиняються низкою факторів, а саме: 
1.2.1 потребою у коштах для модернізації міського житлового фонду, підвищення  
комфортності умов проживання; зношеність інженерних конструкцій та внутрішньо- 
будинкових мереж; 
1.2.2 громада міста не має на сьогодні у своєму розпорядженні фондів спеціального 
призначення, які повинні були акумулюватися з часу введення будинків в 
експлуатацію, а механізм, який би дозволив на постійній основі акумулювати доступні 
на сьогодні кошти, відсутній; 
1.2.3 об’єктивно найбільш зацікавлені в оновленні житлових будинків мешканці цих 
будинків – практично не приймають участі у фінансуванні капітальних вкладень, 
спрямованих на модернізацію конструкцій і мереж спільної сумісної власності та 
продовжують очікувати, що кошти виділять з бюджету територіальної громади. 
1.3 Процес створення ефективного власника через створення об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ)  у житловому 
багатоквартирному фонді міста значною мірою гальмується внаслідок небажання 
мешканців приймати на себе відповідальність за спільне володіння фізично зношеним 
та морально застарілим інженерним обладнанням будинків та відсутність 
довгострокового, стійкого і зрозумілого механізму фінансування робіт з модернізації 
застарілого житлового фонду. 
1.4 Таким чином, гостра та невідкладна потреба у здійсненні енергоефективної 
модернізації житлового фонду вимагає створення на рівні Шепетівської територіальної 
громади власних спеціалізованих джерел та широкого залучення додаткових джерел 
фінансування капітальних вкладень, залучаючи ОСББ, та комерційні фінансові 
установи до процесів з фінансування та управління впровадженням енергоефективних 
заходів та заходів з модернізації. 
1.5 Програмою запропонований  прозорий механізм  відшкодування частини 
вартості робіт та матеріалів, погоджених Фондом енергоефективності, залучених 
ОСББ на проведення заходів з енергозбереження, впровадження відновлювальних 
джерел енергії та термомодернізації багатоквартирних будинків.  

 

2. Завдання і мета   Програми 
 

2.1. Допомога ОСББ в впровадженні енергоефективних заходів, які передбачені 
Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» 
(далі – Програма «ЕНЕРГОДІМ») державної установи «Фонд енергоефективності» 
(далі – Фонд), шляхом відшкодування  частини витрат спрямованих на здійснення 
заходів, понесених та сплачених заявником, а саме:вартості робіт (послуг), обладнання, 
матеріалів (далі по тексту – будівельні роботи), які входять до Пакету заходів А або Б 
Програми «Енергодім». 



2.2. Впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді міста. 
2.3. Ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів через стимулювання 
впровадження сприяння енергозберігаючих заходів. 
2.4. Підвищення комфорту проживання мешканців. 
2.5. Зменшення викидів СО2 у атмосферу за рахунок зменшення споживання 
енергоресурсів. 
 

3 Заходи з виконання Програми 
3.1 Відшкодуванню підлягає  
3.1.1 частина витрат, понесених і сплачених ОСББ з впровадження Заходів з 

енергоефективності (вартість робіт (послуг),обладнання, матеріалів), які обрало 
ОСББ і які включені в пакети А або Б Програми» Енергодім». 

Пакет заходів «А» («Легкий»): 

Тип заходів Заходи 

Обов’язкові 
заходи  

1.Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії 
2.Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту 
(ІТП). 
3. Заміна або модернізація загальнобудинкового  котла або/та 
допоміжного обладнання (наприклад, насосів,  систем автоматичного 
регулювання тощо). 
4. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього 
теплопостачання в неопалювальних приміщеннях. 
5. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом 
встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів. 

Необов’язкові 
заходи  

1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та 
неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів. 

2. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на 
потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у 
квартирах. 

3. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у 
приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у 
квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування
будівлі. 

4. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та 
приладів водяної системи опалення у приміщеннях 
(місцях)  загального користування будівлі. 

5 .  Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних 
у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі  

6.  Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів 
зовнішнього входу  
7.  Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи 
освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 

 



Пакету заходів «Б» («Комплексний»):  

Тип заходів Заходи 

Обов’язкові 
заходи  

1. Всіобов'язкові заходи з Пакету заходів «А»  

2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін 
3. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та 
неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів 
4. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття 
підвалу 
5. Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів 
зовнішнього входу 
6. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних 
у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 

Необов’язкові 
заходи  

1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін 

нижче рівня ґрунту 

2. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та 
приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального 
користування будівлі 

3. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та 
приладів водяної системи опаленняу квартирах  

4. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на 

потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у 

квартирах  

5 Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у 
приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у 
квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 
6 Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних 
у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій  
7 Комплекс робіт із модернізації та  облаштування системи 
освітлення у приміщеннях  (місцях)  загального  користування  
будівлі 
8 Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції 
зі встановленням  рекуператорів 
9 Інші типи модернізації системи внутрішнього 
теплопостачання 

 
 

4. Фінансове забезпечення 
4.1. Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 



територіальної громади згідно з чинним законодавством. 

4.2  Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади затверджується міською радою в складі видатків  бюджету на відповідний рік. 

4.3  Фінансування з бюджету територіальної громади для ОСББ надається виключно 
на впровадження заходів Програми, згідно Порядку фінансування заходів Програми 
«Теплий дім Шепетівка» на 2022-2023 роки. (Додаток 2 до рішення). 

 
                                                    5.Очікувані результати 

5.1 Стимулювання ОСББ до реалізації комплексних заходів енергоефективності та 
термомодернізації з дотриманням усіх державних вимог та норм. Динамічне 
збільшення  кількості таких заходів. 
5.2 Поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньо-будинкових систем 
теплопостачання та гарячого водопостачання житлових будівель, підвищення 
комфортності проживання у них. 
5.3 Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між 
міською владою, кредитно-фінансовими установами та мешканцями міста. 
 

                                            6.Виконавці програми. 
5.4  Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради, 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 
 

                                                        7.Критерії оцінки ефективності реалізації 
програми. 

5.5 Кількість створених ОСББ; 
5.6 кількість ліквідованих ОСББ; 
5.7 кількість ОСББ, в яких проведено заходи з енергомодернізації; 
5.8 кількість проєктів із запровадження енергозберігаючих заходів ОСББ. 
5.9 зменшення споживання енергоресурсів. 

 

 

Начальник управління 
житлово-комунального 
господарства                                                                                          Юрій ГУДЗИК 
 

Секретар міської ради                                                                            Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
До рішення Шепетівської міської ради 

№___  від «___»______2022р  
Про затвердження програми «Теплий дім Шепетівка» 

на 2022 – 2023 роки 

Порядку фінансування 
Заходів Програми «Теплий дім Шепетівка» на 2022-2023 роки. 

1. Мета Порядку 
1.1 Порядок фінансування заходів Програми «ТеплийдімШепетівка» на 2022-2023 
роки (далі – Порядок) розроблений з метою визначення механізму відшкодування 
частини витрат  з  заходів з енергозбереження . 

                               2. Фінансування заходів, передбачених Програмою. 
1.2 Фінансування витрат на виконання Заходів, передбачених Програмою здійснюється 

із таких джерел, якими є: 
2.2.1 Кошти державної  установи «Фонд енергоефективності»; 
2.2.2 Банківські кредити, отримані ОСББ на впровадження заходів з 

енергомодернізації; 
2.2.3 Кошти територіальної громади.  
1.2.1 Управління житлово-комунального господарства при плануванні бюджету 
територіальної громади на відповідний рік надає бюджетний запит  для фінансування 
витрат, що передбачені заходами Програми, а саме – вартості робіт (послуг), 
обладнання,  матеріалів (далі по тексту – будівельні роботи), які обрало ОСББ і які 
входять до Пакету заходів А або Б Програми «Енергодім».  Відшкодування 
відбувається після отримання ОСББ третього траншу з Фонду енергоефективності та 
верифікації виконаних заходів. Відшкодування проводиться в межах 10%  від загальної 
вартості будівельних робіт, але не більше ,ніж 500 тис грн.  одному ОСББ. 

1.2.2 Відшкодування  здійснюється у межах виділених бюджетних призначень. 
2          Алгоритм  дій ОСББ та Головного розпорядника коштів бюджету 

територіальної громади- управління житлово-комунального господарства. 
2.1  Алгоритм дій ОСББ та Головного розпорядника для здійснення відшкодування 
з міського бюджету частини витрат  з  заходів з енергозбереження, а саме – вартості 
робіт (послуг), обладнання,  матеріалів (далі по тексту – будівельні роботи), які обрало 
ОСББ і які входять до Пакету заходів А або Б Програми «Енергодім».  
2.1.1 На загальних зборах ОСББ ухвалює рішення про участь у Програмі 
«ЕНЕРГОДІМ», визначає перелік енергоефективних заходів (пакет «А» чи «Б») та 
максимальну вартість проєкту. 
2.1.2 ОСББ обирає Банк-партнер, відкриває поточний рахунок (якщо в ОСББ немає 
поточного рахунку в Банку-партнері) та подає заявку до Фонду енергоефективності на 
участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ» на часткове відшкодування вартості заходів з 
енергоефективності та супровідні документи на участь в Програмі «ЕНЕРГОДІМ» 
через Банк-партнер. 
2.1.3 Після розгляду заявки на участь Фондом та отримання письмового та 
електронного повідомлення про підтвердження намірів (надання гарантій) часткового 
відшкодування вартості Заходів з енергоефективності Фондом, за умови їх відповідної 
реалізації, для резервування бюджетних коштів, керівник або уповноважена особа 



ОСББ звертається до Головного розпорядника з Заявою про планування коштів в 
міському бюджеті, складеною за формою, наведеною у Додатку 1 цього Порядку (далі 
– Заява 1), до якої додає:  
2.1.3.1 Копію  останньої (чинної) версії опису проєкту. 
2.1.3.2 Копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
2.1.3.3 Копію документів, які підтверджують  повноваження  уповноваженої  особи.  
2.1.3.4 Копію паспорта голови правління або уповноваженої особи ОСББ (1, 2 сторінка 
та сторінка прописки), завіреного цією особою. 
2.1.3.5 Копію документа, що підтверджує присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків голов і правління або уповноваженій особі ОСББ, завірену 
цією особою.  
2.1.3.6 Повідомлення про згоду на обробку персональних даних, 
2.1.3.7 Копію повідомлення державної установи «Фонд енергоефективності» про 
схвалення заявки на участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних 
будинків  «ЕНЕРГОДІМ».  
2.1.4 Представник Головного розпорядника зобов’язаний прийняти та зареєструвати 
Заяву 1 від голови правління або уповноваженого представника  ОСББ.  
2.1.5 Після планування коштів в бюджеті територіальної громади, Головний 
розпорядник  коштів письмово інформує  ОСББ  про суму виділених коштів. 
2.1.6  У випадку відсутності бюджетних коштів, передбачених на виконання 
Програми,  представник Головного розпорядника  письмово  повідомляє про це  ОСББ. 
2.1.7 Відшкодування з бюджету територіальної громади вартості будівельних робіт, 
які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ» здійснюється в межах виділених 
бюджетних призначень після надання слідуючих документів: 
2.1.7.1 документи, що підтверджують отримання третього траншу з Фонду та 
підтверджують верифікацію виконаних заходів, 
2.1.7.2 копія договору з підрядником на впровадженнязаходів з енергоефективності. 
2.1.7.3 копії актів приймання виконанихбудівельнихробіт,  
2.1.7.4 копії платіжних документів, чеків, квитанцій та іншихдокументів, що 
підтверджують  здійснення оплати за впровадження заходів з енергоефективності 
2.1.8 При виконанні будівельних робіт Проекту в декілька етапів, часткове 
відшкодування   з місцевого бюджету проводиться на кожному етапі верифікації 
Фондом будівельних робіт Проекту за умови, що загальна сума відшкодування з 
бюджету територіальної громади не перевищує 10% вартості будівельних робіт на 
енергоефективні заходи  і не перевищує 500 тис грн. на одне ОСББ.  
2.1.9 Відшкодування здійснюється Головним розпорядником коштів на рахунок 
ОСББ, відкритий в Банку-партнері. 
 

Начальник управління 
житлово-комунальногогосподарства                                         Юрій ГУДЗИК 
 

Секретар міської ради                                                                    Роман ВОЗНЮК 

 



Додаток 1  
до Порядку фінансування 

заходів Програми «Теплий дім Шепетівка» 
 на 2022-2023 роки 

. 
 ________________________________ 

(назва Головного розпорядникакоштів) 
 

Від голови правління (уповноваженої 
особи) ОСББ 

(потрібнопідкреслити) 

гр.._______________________________________________ 
(ПІБ) 

Адреса ______________________________________ 
 

Тел.  _____________________________________________ 
 

Адреса будинку, де має бути проведено 
заходи Програми «Енергодім» 

 
 

Заява про виділення коштів 

 ОСББ «___________________________________» має намір, за підтримки ДУ 
«Фонд енергоефективності» здійснити у будинку за адресою 
_________________________________ комплекс заходів в рамках участі у Програмі 
підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд 
енергоефективності». Прошу, у відповідності до Програми «Теплий дім Шепетівка» на 
2022 – 2023 роки ,запланувати в бюджеті міста кошти на відшкодування частини 
вартості будівельних робіт на впровадження заходів: 
 
1 Гранична вартість проекту, грн  
2 Прогнозована сума відшкодування частини 

вартості будівельних робіт з  бюджету 
територіальної громади 

- До 31 грудня 202____ р 
- До 31 грудня 202____р 

 

 
Додатки : ______________ 

Голова  правління (уповноважена особа) ОСББ 

ПІБ                                                   підпис 

 
 
Начальник управління 
житлово-комунального 
господарства                                                                                    Юрій ҐУДЗИК 
 
Секретар міської ради                                                                      Роман ВОЗНЮК 

 


