
 
ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ  

   

21 вересня 2022 року                                                                              № 322 

 

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 умов для відновлення та відбудови багатоквартирних 

будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 

у Чортківській міській територіальній громаді, які були частково зруйновані або 

пошкоджені внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої 

збройною агресією Російської Федерації, для покращення умов проживання 

мешканців таких будинків, керуючись законами України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», статтями 26, 52, частиною 6 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

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:  

1.1.  Доповнити розділ 4 «Завдання Програми» абзацами такого змісту: 

«Фінансову допомогу для виконання будівельних робіт (будівництво, 

реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт) з відновлення  

пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку та/або придбання 

будівельних матеріалів може отримати ОСББ, що зазнало руйнувань та 

пошкоджень  внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої 

збройною агресією Російської Федерації на території Чортківської міської 

територіальної громади (в залежності від технічних характеристик будинку, 

кількості отриманих руйнувань будинку). Фінансування  визначається щодо 

кожного об’єкта нерухомого майна окремо. 

Кошти виділені з бюджету Чортківської міської територіальної громади, як 

фінансова допомога для такого ОСББ, можуть бути використані для придбання 

будівельних матеріалів та інших допоміжних господарських товарів для 

проведення будівельних робіт з відновлення  пошкодженого спільного майна 



багатоквартирного будинку, оплату послуг з ремонту будинку.  

Для отримання вказаної фінансової допомоги, голові об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку необхідно подати на ім’я міського 

голови усі підтверджуючі документи щодо отриманих руйнувань будинку та 

заходів, які будуть проведені для їх відбудови. 

Заява подається під час дії воєнного стану та протягом 90 календарних днів 

з дати його закінчення на території, на якій знаходиться (знаходився) 

пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна». 

2. Копію рішення направити управлінню комунального господарства 

міської ради. 

3.  Контроль за організацією виконання рішення залишаю за собою. 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради                                                  Наталія ВОЙЦЕХОВСЬКА 
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