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                                      ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

             ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                   
                                                      РІШЕННЯ 

                     сесії міської ради VIII скликання                     Проект 
                                                                                                                         Юрій ҐУДЗИК 
 
 від     ________   2022 року №                                                                                        Шепетівка  
 
 
Про затвердження Програми  
збереження житлового фонду 
Шепетівської міської територіальної  
громади на 2023-2025 роки 
 

Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану»,ст.20 
Бюджетного кодексу України, Указом Президента України «Про введення воєнного стану 
на території України» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, на виконання ст.25, 26, ст.59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  
ВИРІШИЛА: 
 
            1. Затвердити Програму збереження житлового фонду Шепетівської міської 
територіальної громади на 2023-2025 роки. (додаток до рішення). 

2.Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми збереження 
житлового фонду Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в межах 
бюджетних призначень. 
             3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків та постійну 
комісію з питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, 
підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії  Бондарєв 
М.В.). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 
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Готував: 
 
 
 
Начальник управління 
житлово-комунального  
господарства                                                                                    Юрій ГУДЗИК 
 
 
 
 
 
Завізовано: 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                          Віталій  ЯНУШЕВСЬКИЙ 
                
 
 
Начальник відділу                                                                         Руслан  РАТУШНИЙ 
правового  та кадрового забезпечення 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління                                               Василь ДРИЩ 
 
 
Голова  постійної депутатської  комісії                                                 
з питань розвитку промисловості, 
житлово-комунального господарства,  
підприємницької діяльності                                                            Максим БОНДАРЄВ 
 

 
 

Секретар міської ради                                                                     Роман ВОЗНЮК 
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                                                                                                Додаток 
до рішення   сесії міської ради  
VІІІ   скликання 
від             2022 р. №  
 
 
 

Програма збереження житлового фонду Шепетівської міської 
територіальної громади на 2023-2025 роки                    

 
Паспорт 

Програми збереження житлового фонду Шепетівської міської територіальної громади на 
2023-2025 роки 

 
 

1 Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
2 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства 
3 Назва нормативних 

документів про необхідність 
розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про 
правовий режим воєнного стану», Указ 
Президента України «Про введення воєнного 
стану на території України» від 24 лютого        
2022 року №64/2022» 

4 Виконавці програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради, 
Управління житлово-комунального господарства 
Шепетівської міської ради, управліесткі компанії, 
об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків  

5 Мета  Збереження  житлового фонду багатоповерхових 
житлових будинків для забезпечення комфортних і 
безпечних умов проживання та реалізації 
державної політики реформ у цій галуз  

6 Термін реалізації Програми 2023 -2025 роки 
7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади, кошти співвласників багатоквартирних 
будинків, інші джерела не заборонені 
законодавством 

8 Загальний  обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

В межах виділених бюджетних призначень 
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1. Загальні положення. 
1.1  Програма збереження житлового фонду Шепетівської міської територіальної 
громади на 2023-2025 роки (надалі Програма) діє з метою реалізації  на території громади 
державної політики, власних повноважень міської ради у сфері ремонту , утримання житла  
відповідно до вимог бюджетного законодавства та Генеральних планів населених пунктів 
Шепетівської міської територіальної громади. 
1.2  Програма є необхідною передумовою чіткого планування, фінансування та 
співфінансування заходів з утримання, ремонту житлового фонду багатоквартирних 
будинків та охоплює широке коло соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, 
інженерних та архітектурних питань, які вирішуються при виконанні Програми. 
 
2  Мета та завдання Програми 
2.1 Мета Програми полягає у визначенні конкретних заходів з утримання, ремонту 
житлових багатоквартирних будинків, інженерних  комунікацій захисту території, 
збереження ліфтового господарства у багатоквартирних будинках, виготовлення технічних 
паспортів на житлові будинки, тощо. 
2.2 Завдання Програми – забезпечити комфортне проживання громадян в багатоквартирних 
будинках на території Шепетівської міської територіальної громади. 

 
3 Основні напрямики та заходи виконання Програми 
3.1 Капітальний ремонт багатоквартирних будинків. 
3.2 Будівництво, капітальний ремонт, поточний ремонт мереж (систем) водовідведення 
(ливневої, дренажної) прибудинкових територій. 
3.3 Експертне обстеження технічного стану ліфтів. 
3.4 Капітальний ремонт ліфтів. 
3.5 Виготовлення технічних паспортів багатоквартирних будинків. 
 
4   Фінансове забезпечення Програми  
4.1       Фінансування  заходів Програми, окрім експертного обстеження технічного стану і 

капітального ремонту ліфтів  здійснюється  за  рахунок  коштів міського бюджету. При  
наявності  відповідних  державних  та   обласних  програм,   які передбачають   
фінансування   заходів  за  відповідними  напрямками,  залучаються  кошти державного  
та  обласного  бюджетів. Фінансування здійснюється у межах бюджетних призначень. 

4.2       Фінансування витрат на проведення експертного обстеження технічного стану і 
капітального ремонту ліфтів здійснюється в першу чергу за рахунок співвласників 
багатоквартирного будинку. При наявності бюджетних призначень експертне 
обстеження технічного стану і капітальний ремонт ліфтів може здійснюватисьб шляхом 
співфінансування коштів з місцевого бюджету та коштів співвласників 
багатоквартирних будинків де функції управління у визначеному законодавством 
порядку передані ОСББ або Управителю. 

4.3       В будинках, співвласники яких не передали управління будинком ОСББ чи 
Управителю фінансування з місцевого бюджету на експертне обстеження технічного 
стану і капітальний ремонт ліфтів не виділяється. 

4.4       Порядок співфінансування  на експертне обстеження технічного стану і капітальний 
ремонт ліфтів: 

4.4.1 У випадку передачі співвласниками управління в будинку для ОСББ, частка спів 
фінансування з міського бюджету на експертне обстеження технічного стану ліфтів і 
капітальний ремонт ліфтів складає 60% від кошторисної вартості  робіт. 

4.4.2 У випадку передачі співвласниками управління в будинку Управителю, частка спів 
фінансування з міського бюджету на експертне обстеження технічного стану ліфтів і 
капітальний ремонт ліфтів складає 50% від кошторисної вартості робіт. 

4.4.3 З метою фінансування з місцевого бюджету для проведення експертного обстеження 
технічного стану ліфта подається: 
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4.4.3.1 заява від  ОСББ,  Управителя, 
4.4.3.2 відомість дефектів, пошкоджень і відмов ліфта пасажирського, 
4.4.3.3 договір на виконання експертного обстеження технічного стану ліфта з зазначенням 

розподілу сум співфінансування з місцевого бюджету і ОСББ, Управителя, 
4.4.3.4 звіт про проведення процедури без використання електронної системи (звіт про 

відкриті торги) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 
4.4.3.5 акт виконаних робіт 
4.4.4 З метою виділенняя фінансування з місцевого бюджету для проведення капітального 

ремонту ліфта подається: 
4.4.4.1 заява від  ОСББ,  Управителя, 
4.4.4.2 експертний висновок, 
4.4.4.3 зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта капітального ремонту, 
4.4.4.4 договірна ціна, 
4.4.4.5 договір на виконання робіт з капітального ремонту ліфта з зазначенням розподілу 

сум співфінансування з місцевого бюджету і ОСББ, Управителя, 
4.4.4.6 звіт про проведення процедури без використання електронної системи (звіт про 

відкриті торги) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», 
4.4.4.7 акт виконаних робіт 
4.4.5 ОСББ, Управитель з метою отримання фінансування відкривають бюджетний 

рахунок в Шепетівському УДКСУ. Подають кошторис витрат і план використання 
коштів. 

4.5 Заходи та планові обсяги видатків з міського бюджету по роках  додаються до 
Програми. 
 

5     Очікуваний результат 
5.1  Сприяння створеню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
5.2  Ефективне управління багатоквартирними будинками. 
5.3 Забезпечення справного технічного стану ліфтового господарства. 
5.4 Створення належних, комфортних умов проживання громадян в багатоквартирних 

будинках. 
 

6 Виконавці Програми 
6.1  Виконавчий комітет Шепетівської міської ради,  
6.2  Управління ЖКГ Шепетівської міської ради, 
6.3  ОСББ. 
6.4  Управителі. 

 
7 Контроль за виконанням програми. 
7.1  Виконання Програми передбачено на період 2023-2025 років з щорічним аналізом 

використання коштів на заплановані роботи.  
7.2 Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання здійснюється 

управлінням житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради та 
виконавчим комітетом  Шепетівської міської ради. 
  

Начальник управління житлово-комунального 
 господарства                                                                                                         Юрій ҐУДЗИК 
 
Секретар міської ради                                                                                          Роман ВОЗНЮК 
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Додаток  
до рішення № ____  від  _________ 

 
 

Заходи  
до Програми збереження житлового фонду  

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 
 
 

№ Найменування заходів Обсяги фінансування по роках, тис грн Всього, 
тис грн 2023 2024 2025 

1 Капітальний ремонт 
конструкцій багатоквартирних 
будинків 

5000,00 5000,00 5000,00 15000,00 

2 Будівництво, капітальний 
ремонт, ремонт мереж 
(систем) водовідведення 
(ливневої, дренажної) 
прибудинкових територій 

3000,00 3000,00 3000,00 9000,00 

3 Поточний ремонт мереж 
(систем) водовідведення 
(ливневої, дренажної) 
прибудинкових територій 

6000,00 6000,00 6000,00 18000,00 

4 Експертне обстеження 
технічного стану ліфтів 150,00 150,00 150,00 450,00 

5 Капітальний ремонт ліфтів 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 
6 Виготовлення технічних 

паспортів багатоквартирних 
будинків 

250,00 250,00 250,00 750,00 

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


