
ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ 
              
23 грудня 2021 року                 
м. Чортків                                                                                                      № 844

Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року №118
«Про  затвердження  Програми  підтримки  та  стимулювання  створення
ефективних  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків
Чортківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»

З метою створення сприятливих умов для активного розвитку об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків у Чортківській міській територіальній
громаді,  покращення  якості  обслуговування  житлового  фонду  та  умов
проживання  громадян,  керуючись  законами  України  «Про  об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права
власності  у  багатоквартирному  будинку»,  пунктом 22  статті  26,  ст.59  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року №118
«Про  затвердження  Програми  підтримки  та  стимулювання  створення
ефективних  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків  Чортківської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки», а саме: доповнити розділ 4
«Завдання Програми» абзацами наступного змісту:

«Для  здійснення  заходів  з  благоустрою  прибудинкової  території,  яка
перебуває  у  власності  або  постійному  користуванні  співвласників
багатоквартирного  будинку  за  кошти  бюджету  Чортківської  міської
територіальної  громади  ОСББ  може  отримати  відшкодування  у  розмірі  70
відсотків вартості проєктно-кошторисної документації. Для отримання вказаних
коштів у об’єднання співвласників багатоквартирного будинку повинна бути на
рахунку  у  банку  сума  коштів,  яка  гарантовано  буде  залучена  до
співфінансування зі сторони ОСББ не менш як 30% від загальної суми вартості
вказаної проєктно-кошторисної документації.

Для розгляду звернення на співфінансування орган управління ОСББ подає
на  розгляд  комісії  з  розгляду  заявок  від  об’єднань  співвласників
багатоквартирних  будинків  на  отримання  фінансової  допомоги  наступні
документи:

1) звернення з підписами членів органу управління ОСББ;



2) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію ОСББ;

3) копію документа на землю, що посвідчує право власності або постійного
користування  на  земельну  ділянку  для  обслуговування  багатоквартирного
будинку (прибудинкову територію) ОСББ;

4)  довідка  з  банку  з  реквізитами  рахунку  ОСББ  та  відомостями  про
наявність суми коштів,  яка гарантовано буде залучена до співфінансування зі
сторони  ОСББ  не  менш  як  30%  від  загальної  суми  вартості  проєктно-
кошторисної документації;

5) копію протоколу загальних зборів ОСББ (за підписами не менше 70%
співвласників  багатоквартирного  будинку)  про  затвердження  пріоритетності
завдань  ОСББ  щодо  проведення  благоустрою  прибудинкової  території  та
готовності у співфінансуванні;

6)  ескізи,  графічні  матеріали,  пропозиції  щодо  проведення  заходів  з
благоустрою прибудинкової території».

2.  Копію  рішення  направити  управлінню  комунального  господарства,
архітектури та капітального будівництва міської ради.

3.   Контроль  за   виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з  питань діяльності  виконавчих органів  міської  ради Віктора
ГУРИНА та  постійну комісію міської  ради з питань розвитку інфраструктури
громади та комунального господарства.

Міський голова         Володимир ШМАТЬКО 
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