РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(51 сесія)

РІШЕННЯ
«30» травня 2018

м. Рубіжне

№ 51 /1

Про хід виконання Програми сприяння
створенню та діяльності об’єднань
співвласників багатоквартирних
будинків у місті Рубіжне Луганської
області на 2017-2020 рр. за 2017 рік

Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального
господарства Рубіжанської міської ради Жердєва Д. О. про хід виконання
Програми сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у місті Рубіжне Луганської області на 2017-2020
рр., затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 28.12.2016 № 20/1
(зі змінами) за 2017 рік, розглянувши звернення голови Правління ОСББ
«Наш дом № 22» Тоцького О. І. від 16.05.2018 щодо погодження та
співфінансування проекту «Капітальний ремонт (відновлення) покриття
тротуару внутрішньоквартального проходу вздовж будинку № 22 по вул.
Студентській м. Рубіжне Луганської області», підготовленого на обласний
конкурс проектів місцевого розвитку відповідно до Положення про обласний
конкурс проектів місцевого розвитку, затвердженого Розпорядженням голови
обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної
адміністрації 20 червня 2017 року № 408,
на підставі рекомендації
постійної комісії Рубіжанської міської ради з питань розвитку
підприємництва, комунальної власності, приватизації, містобудування і
земельних відносин від «23» травня 2018р., керуючись ст.25, п.11 ч.1 ст.
26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми сприяння створенню та
діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті
Рубіжне Луганської області на 2017-2020 рр. за 2017 рік, взяти до відома
(додається).
2. Погодити проект «Капітальний ремонт (відновлення) покриття
тротуару внутрішньоквартального проходу вздовж будинку №22 по вул.
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Студентській м. Рубіжне Луганської області» кошторисною вартістю
59647,00 тис. грн., розроблений на обласний конкурс проектів місцевого
розвитку ініціатором проекту ОСББ «НАШ ДОМ №22».
3. Рубіжанській міській раді прийняти участь у співфінансуванні
проекту
«Капітальний ремонт (відновлення) покриття
тротуару
внутрішньоквартального проходу вздовж будинку №22 по вул. Студентській
м. Рубіжне Луганської області» у розмірі 29 % його вартості у сумі 17 297,63
тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету у разі входження проекту до
переліку переможців конкурсу.
4. Голові правління ОСББ «Наш дом № 22» Тоцькому О. І. подати
проект
«Капітальний
ремонт
(відновлення)
покриття
тротуару
внутрішньоквартального проходу вздовж будинку №22 по вул. Студентській
м. Рубіжне Луганської області» на обласний конкурс проектів місцевого
розвитку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, містобудування та земельних відносин.

Міський голова
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С.І. Хортів

Додаток до рішення
Рубіжанської міської ради
«30» травня 2018 №51/1
Інформація
про хід виконання Програми сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
в місті Рубіжне Луганської області за 2017 рік.
Програма сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у м. Рубіжне на 2017-2020 рр. (далі – Програма), затверджена
рішенням міської ради від 28.12.2016 № 20/1, (зі змінами) та спрямована на підтримку та
розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ),
удосконалення системи управління спільною власністю житлового фонду у м. Рубіжне за
рахунок різних джерел фінансування, зокрема за рахунок місцевого бюджету.
Метою Програми є забезпечення умов створення і ефективного функціонування
ОСББ, підвищення ефективності управління житловим фондом, шляхом формування
конкурентного середовища на ринку комунальних послуг.
Одним із пріоритетних напрямків реформування житлово-комунального
господарства міста Рубіжне є запровадження ефективних форм управління житловими
будинками, це, насамперед - створення об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків з метою відповідного управління, належного утримання та експлуатації
житлових будинків.
Виконання передбачених заходів та функції головного розпорядника коштів
бюджету м. Рубіжне, передбачених на реалізацію Програми проводить Управління
житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради.
Станом на 1 січня 2018 року кількість створених об’єднань складає 47 ОСББ в 50
житлових будинках, загальна площа яких становить 98,2 тис.м2, або 9,6 % від загальної
площі багатоквартирного житлового фонду міста.
Динаміка створення ОСББ у м. Рубіжне
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Слід зауважити, що у місті існують два ОСББ, до складу яких входить по декілька
будинків. Такий метод є більш ефективним для населення, чим створення та функціонування
об'єднань окремо в кожному з будинків через значно меншу загальну площу квартир та
кількість власників.
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Основні показники заходів Програми:
- Висвітлення інформації про порядок створення та особливості діяльності підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в засобах масової інформації та в
мережі Інтернет:
З метою інформаційного забезпечення мешканців інформація для ініціативних груп про
порядок створення щодо актуальних питань, які стосуються діяльності об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, постійно розміщується на офіційному веб-сайті
Рубіжанської міської ради в розділі ОСББ /Новини та інформація/.
Сторінка /Перелік ОСББ/ ведеться та оновлюється у разі внесення змін.
А також розділ ОСББ містить сторінки:
- Інформаційна карта, щодо процедури створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
- Законодавство
- Презентації інформаційно-навчального проекту
- Посібники.
У випадках негайного вирішення питань щодо поточної діяльності об’єднань, чи
термінового оповіщення щодо
запланованих заходів, інформація
надсилається на
електронні адреси голів правлінь ОСББ.
- Надання комплексної інформаційно-консультаційної підтримки ОСББ при проведенні
загальних та установчих зборів:
Спеціалістами управляння ЖКГ Рубіжанської міської ради надавалася необхідна
методична допомога ініціативним групам з питань створення, скликання і діяльності
об’єднань співвласників. Проводились зустрічі керівництва міської ради з головами ОСББ,
на яких вирішені актуальні питання діяльності їх об’єднань. Проведена робота з
ініціативними групами мешканців будинків, де власники мають бажання створити ОСББ. В
даний час створені і працюють ініціативні групи в низці житлових будинків міста.
У звітному році проведено 8 загальних зборів з мешканцями багатоквартирних
будинків по висвітленню питань, пов’язаних з наданням інформації про створення ОСББ.
Проведено 1 установчі збори співвласників багатоквартирного будинку, які прийняли
рішення про створення ОСББ в своєму будинку, але державну реєстрацію з ряду причин
відкладено.
У 2017 році нових ОСББ не зареєстровано, однією з причини повільного створення
ОСББ співвласниками багатоквартирних будинків є незадовільний технічний стан
будинків, відсутність активних та відповідальних мешканців, які б могли взяти ініціативу
у свої руки. Власники будинків не готові брати на себе відповідальність за будинки які
мають значну зношеність житлового фонду, та потребують виконання капітального
ремонту, тому продовжують чекати капітального ремонту від підприємства – надавача
послуг та міської влади.
- Надання допомоги ОСББ в розробці річного кошторису доходів та витрат на утримання
будинку та прибудинкової території.
Відповідно до ЗУ «Про ОСББ» до компетенції загальних зборів співвласників
відноситься затвердження кошторису, перелік та розмір внесків та платежів до різних
фондів. ОСББ самостійно визначає перелік витрат, які включаються до розрахунків внесків
на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Але законодавством України
не передбачено порядок формування внесків на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкової території для ОСББ. Головам правлінь та бухгалтерам ОСББ надавалась
управлінням ЖКГ консультаційна та методична допомога щодо формування економічно
обґрунтованих розрахунків (тарифів) внесків на послуги з утримання будинків.
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- Сприяння в організації проведення навчань, семінарів щодо управляння житловим
будинком для голів правлінь і бухгалтерів ОСББ.
З метою підвищення знань для якісного та професійного управління житловим фондом,
проводилась робота по залученню мешканців міста до нових заходів управління власним
майном, а саме: проведення семінарів, тренінгів, нарад, зборів згідно планів-графіків.
У 2017 році представники ОСББ, ГО Асоціації ОСББ, виконкому Рубіжанської міської
ради прийняли участь у навчальних семінарах, проведених ВБО «Інститут місцевого
розвитку» в рамках виконання проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в
Україні», за темою: «Організаційно-правові, технічні та інформаційні аспекти роботи
Ресурсних центрів підтримки ОСББ з питань чистої енергії» у містах Харків; Луцьк,
Запоріжжя, Одеса, Сєвєродонецьк.
Головні питання навчальних семінарів: «ОСББ на ринку житлово-комунальних послуг.
Моделі договірних відносин», практичні та юридичні аспекти роботи з несумлінними
співвласниками, знайомство з досвідом роботи Ресурсного центру підтримки ОСББ із питань
чистої енергії при ГО «Вікторія»,
«ОСББ: порядок прийняття спільних рішень»,
відвідування об’єкту «Виробництво вікон за технологією REHAU», практичний семінар
«Етапи інсталяції Системи теплоізоляції TM Ceresit, майстер-класс “Як правильно
утеплювати будинок» та інше.
- Вивчення та популяризації просвітницьких програм для ОСББ, що оголошують
міжнародні організації. Участь у підготовці проектів програм. Сприяння залученню
кредитних коштів інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів
банківських установ для бажаючих створити ОСББ:
З метою створення сприятливого середовища на міському рівні шляхом розвитку
місцевого самоврядування та підтримки розвитку ОСББ з 2015 року у м. Рубіжне почав свою
реалізацію Спільний Проект Європейського Союзу та Про
грами Розвитку Організації об’єднаних Націй (ПРООН) «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду - III» в партнерстві з Рубіжанською міською радою на період 20152017 р.р.
У рамках Проекту МРГ за участю Рубіжанської міської ради були реалізовані у 2017
році - 6 мікропроектних пропозицій. Фінансування міського бюджету склали в сумі 877,0
тис.грн., в тому числі:
ОСББ «Отчий дом» - 26,6 тис.грн., ОСББ «Єдність-Рубіжне» - 31,1 тис.грн., ОСББ
«Будівельників-22» – 255,9 тис.грн., ОСББ «Маленька провінція» - 206,1 тис.грн., ОСББ
«Мій будинок 16/27» - 129,4 тис.грн. ОСББ «Рідний дім-18А» – 227,9 тис.грн.
Співвласники ОСББ за період реалізації своїх проектів отримали знання і здобули
навички з питань планування надходжень та витрат на утримання та управління спільного
майна. Як результат – отримали покращення технічного стану жилих будинків ОСББ міста
Рубіжне.
В м. Рубіжне активно приймають участь діючі ОСББ у проектах, запропонованих
банківськими установами за програмою «Теплі кредити».
Фінансове забезпечення Програми сприяння створенню та діяльності об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків у м. Рубіжне на 2017-2020 роки:
Згідно за Програмою орієнтовний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів
в 2017р. складає 5200,0 тис.грн. Фактичне виконання та касові видатки склали 1561,5
тис.грн., що становить 30 %.
Виконання програми у 2017 році здійснювалось за наступними заходами, що
потребують фінансування:
Найменування заходу
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об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, в тому числі співфінансування
проектів міжнародних організацій
Відновлення технічної документації на
будинки:
-виготовлення технічних паспортів, планів та
схем інженерних мереж (при неможливості
відновлення попереднім балансоутримувачем
за власний рахунок)

200,0

0

0

Фінансування робіт з проведення поточного та
капітального ремонту елементів благоустрою,
розташованих на прибудинкових територіях
ОСББ

50,0

0

0

З метою стимулювання створення та підтримки діяльності ОСББ міста, надавалася
фінансова підтримка ОСББ.
У 2017 році з місцевого бюджету профінансовано 684,5 тис. грн.. на виконання
капітального ремонту покрівель в двох житлових будинках ОСББ (вул. Володимирська,
39в – 357,9 тис.грн. та вул. Смирнова, 23 – 284,6 тис.грн.), на ремонт каналізаційної
системи в будинку ОСББ «Мій будинок 16/27» – 42,0 тис.грн.
В результаті проведено виконання робіт з капітального ремонту, а саме - ремонт
покрівель, заміна мереж водопостачання та водовідведення на будинках ОСББ.
Внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, а саме: утеплення будинків,
заміни вікон та дверей, встановлення систем освітлення, лічильників, у будинках ОСББ
досягнута значна ( у деяких будинках до 40%) економія енергоресурсів.
З метою успішного і ефективного управління створених об'єднань міста в 2017
році, спільно з керівниками організацій та підприємств міста, проведені заходи, а саме:
- Засідання з представниками КСТП "Рубіжнетеплокоммуненерго" з питань
підготовки до осінньо-зимового періоду;
- Засідання голів ОСББ з питання проведення заходів з благоустрою, озеленення
прибудинкових територій ОСББ міста;
-Засідання спільно з представниками Управління по експлуатації газового
господарства з питань технічного обслуговування внутрішніх систем газопостачання
житлових будинків;
- Робоча зустріч голів ОСББ з представниками АТ «Ощадбанк» з питання реалізації
Державної програми енергоефективності;
- Зустріч з оформлення документації згідно проектів Програми розвитку ООН.
В результаті проведеної організаційної роботи, спрямованої на взаємне
співробітництво з підприємствами (виконавцями послуг) з одного боку і власниками
житлових будинків (як споживачів послуг) з іншого боку, вирішено ряд проблемних
питань, що виникають в процесі діяльності ОСББ щодо управління та утримання
житлових будинків.
Співвласники об’єднань, які взяли у свої руки управління будинком, своєю
спільною власністю, у силу наявних можливостей здійснюють помірний внесок у
благоустрій міста, мають бережливе відношення до того, що зробили власними
зусиллями та за власні кошти. На жаль, у об’єднаних громад не має достатньо ресурсів
для втілення першочергових заходів, а частіше спостерігається лише усунення аварійних
ситуацій, таким чином відсутні факти
вжиття енергозберігаючих заходів з метою
досягнення рівня енергоспоживання, при якому жити в будинку буде економічно вигідно
та комфортно.
Тому для вирішення проблеми необхідні об’єднані зусилля та ресурси з
урахуванням інтересів і можливостей всіх зацікавлених сторін.
Працівниками управління житлово-комунального господарства
постійно
проводиться робота серед мешканців щодо роз’яснення Закону України "Про об’єднання
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співвласників багатоквартирного будинку" та створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків.
Значна робота проводиться правліннями ОСББ по технічному переоснащенню
будинків за рахунок власників житла, коштів міського бюджету, кредитних ресурсів.
Встановлюються лічильники, енергозберігаюче освітлення.
Постійно проводиться
роз’яснювальна робота серед мешканців будинків щодо раціонального використання
енергоресурсів та оплаті за житлово-комунальні послуги.
Разом з цим у роботі по створенню та належної діяльності об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку ще є недоліки.
Не вирішуються питання передачі технічної документації на житлові будинки,
закріплення земельної ділянки тощо.
З числа створених ОСББ ефективно працюють ОСББ «Будівельників-12а», ОСББ
«Єдність-Рубіжне», «Горького-11», «Оберіг-17», «Володимирська-46», та ряд інших
ОСББ. В будинках ОСББ підтримується благоустрій прибудинкової території, в більшості
будинків відремонтовані конструктивні елементи будинку, відремонтовані димові
вентканали, системи водопостачання та водовідведення.
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків тісно співпрацюють з
комунальними підприємствами міста в питаннях отримання послуг з водопостачання та
водовідведення, з централізованого теплопостачання та з вивезення твердих побутових
відходів.
Досвід створених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у
м. Рубіжне свідчить про те, що завдяки спільному прийняттю рішень оперативніше
вирішуються питання щодо утримання будинків, під’їздів, ремонту мереж
електропостачання, теплопостачання, ремонту систем водопостачання та водовідведення,
здійснюється впровадження енергозберігаючих заходів, співвласники отримують більш
якісні житлово- комунальні послуги.
Таким чином, всебічна підтримка об’єднанням співвласників, Рубіжанською
міською радою буде надаватися й надалі. З неодноразових бесід з мешканцями міста було
визначено, що мешканці будинків, де існують ОСББ, отримують більш якісні послуги і
задоволені обслуговуванням будинку.
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