
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 13 грудня 2022 року                           № 894 
 

Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради «Про 

внесення змін та доповнень до  рішення 

міської ради від 05 червня 2018 року               

№ 1719 «Про затвердження Програми 

спільного фінансування та підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у місті Кропивницькому 

на 2018-2021 роки» (зі змінами)» 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтями 26, 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України 

«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про правовий 

режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року                    

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України                         

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 
  

В И Р І Ш И В: 
  

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про внесення 

змін та доповнень до рішення міської ради від 05 червня 2018 року № 1719              

«Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому                                       

на 2018-2021 роки» (зі змінами)», що додається. 
 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради забезпечити внесення проєкту рішення на розгляд 

міської ради. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

Секретар міської ради        Олег КОЛЮКА  

 
Юлія Громко 35 83 58 



ПОГОДЖЕНО 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

13 грудня 2022 року № 894 
 

Проєкт  

                КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від « » 2022 року №    
 

 

Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 05 червня 

2018 року № 1719  «Про затвердження 

Програми спільного фінансування та 

підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки» 

(зі змінами) 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтями 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України 

«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про правовий 

режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року                    

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України                         

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану», Кропивницька міська рада 
 

                                           В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 05 червня                

2018 року № 1719 «Про затвердження Програми спільного фінансування та 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті 

Кропивницькому на 2018-2022 роки» (зі змінами, внесеними рішенням 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 10 травня 2022 року                

№ 238), далі - Програма, а саме:  

1) у назві та пунктах 1, 2 рішення, а також у тексті Програми, цифри 

«2022» замінити цифрами «2023»; 

2) доповнити розділ 7 «Механізм та порядок спільного фінансування» 

відомостями щодо обсягу коштів, які пропонується залучити на виконання 

Програми у 2023 році, а саме: 4 950,00 тис. грн, з них: 

4 500,00 тис. грн – з бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади; 
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450,00 тис. грн – з коштів об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків; 

3) доповнити Програму розділом 8 «Порядок часткового відшкодування 

вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів), які придбані 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, у 2023 році» згідно з  

додатком; 

4) розділи 8 та 9 Програми вважати розділами 9 та 10 відповідно.  
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та транспорту і 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Вергуна. 

 

 
 

Секретар міської ради        Олег КОЛЮКА 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Громко 35 83 58 

 

 



 

Додаток  

до рішення Кропивницької міської ради 

«      »                     2022 року №  

 

8. Порядок часткового відшкодування вартості незалежних джерел 

електричної енергії (генераторів), які придбані об’єднаннями 

співвласників багатоквартирних будинків, у 2023 році 

 

Порядок часткового відшкодування вартості незалежних джерел 

електричної енергії (генераторів), які придбані об’єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків, у 2023 році (далі - Порядок) розроблено з 

урахуванням Конституції України, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року                    

№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану» та спрямовано на запобігання виникненню у багатоквартирних 

будинках, де створено ОСББ, надзвичайних ситуацій, пов’язаних з аварійними 

відключеннями електричної енергії, що є наслідком пошкодження ракетними 

обстрілами енергетичної інфраструктури України та Кіровоградської області.  

 Порядок поширюється на ОСББ Кропивницької міської територіальної 

громади, які придбали незалежне джерело електричної енергії, а саме генератор.  

 Генератор має бути придбано не раніше 24 лютого 2022 року через 

банківську установу. 

 Номінальна потужність придбаного генератора має бути від 3 кВт включно.  

 Порядком передбачається відшкодування 50 % вартості придбаних 

генераторів, але не більше 30,0 тис. грн на одне ОСББ.       

 Часткове відшкодування здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади. 

 Для здійснення часткового відшкодування вартості придбаного генератора 

ОСББ подає до Кропивницької міської ради пакет документів, а саме: 

заяву на часткове відшкодування вартості придбаного незалежного джерела 

електричної енергії (генератора) за встановленою формою (додаток 3); 

завірену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

завірену копію видаткової накладної на придбання генератора; 

завірену банківською установою копію платіжного доручення щодо оплати 

рахунку за придбання генератора; 

завірені копії документів із зазначенням технічних характеристик пристрою 

та серійного номера (або інше заводське маркування). 

Факт наявності генератора, придбаного ОСББ, перевіряється 

уповноваженими спеціалістами Управління у присутності голови правління 

об’єднання, особи, відповідальної за експлуатацію та схоронність пристрою, 

тощо. 
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 У разі подання неповного пакета документів ОСББ не допускається до 

процедури часткового відшкодування. 

 Управління після прийому пакета документів, їх перевірки та опрацювання, 

один раз на 2 місяці формує адресні переліки ОСББ, яким здійснюватиметься 

часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної 

енергії, що затверджуються рішенням Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради про розподіл часткової компенсації учасникам Програми. 

 Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в пакеті 

документів, несуть безпосередньо ОСББ, що звернулися за отриманням 

відшкодування. 

       Відшкодування здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський 

рахунок ОСББ, зазначений у заяві.  

       Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості незалежних джерел 

електричної енергії (генераторів) за рахунок коштів бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади здійснюється у межах цільових призначень, 

передбачених на відповідний бюджетний період. 

Порядок не передбачає відшкодування вартості палива, придбаного для 

роботи генератора (бензину, дизельного палива тощо), а також витрат на 

обслуговування та ремонт пристрою.  

Відповідальність за безпечну експлуатацію та схоронність генератора 

покладається на його власника, тобто на ОСББ.    

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства  Віктор КУХАРЕНКО 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Програми спільного фінансування та 

підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у                         

місті Кропивницькому на 2018-2021 роки 

(зі змінами) 

 

                     Міському голові 
______________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________ , 
(прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи від ОСББ) 
 

що проживає за адресою: 
_____________________________________ 
(адреса уповноваженої особи від ОСББ) 

Контактний телефон  
  

                                                          ЗАЯВА 

на часткове відшкодування вартості придбаного незалежного джерела 

електричної енергії (генератора) 
 

 Прошу здійснити часткове відшкодування вартості придбаного незалежного 

джерела електричної енергії (генератора) для забезпечення потреб співвласників 

багатоквартирного будинку відповідно до зазначеної нижче інформації: 

 

  Додатки: 
 

завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань; 

завірена копія видаткової накладної на придбання генератора; 

завірена банківською установою копія платіжного доручення щодо оплати 

рахунку за придбання генератора; 

завірена копія документів із зазначенням технічних характеристик пристрою та 

серійного номера (або інше заводське маркування). 

 

 
        (Посада, ПІБ)          (МП)               (Підпис) 

1 Адреса, за якою 

використовується та 

зберігається генератор 

 

2 ПІБ відповідальної особи, 

контактний номер телефону 

 

3 Вид (бензиновий, дизельний), 

потужність придбаного 

генератора, кВт  

 

4 Номер IBAN, на який буде 

відшкодовано частину вартості 

генератора 

UAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5 Вартість генератора, грн  

6 Сума коштів, що підлягає 

відшкодуванню, грн 
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