
 

                                               

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят сьомої сесії 

 

28.09.2018 р.                                    Летичів                                            № 8 

 

Про затвердження Програми  

сприяння  збереженню  і покращенню 

технічного  стану  житлового фонду 

смт.Летичів  та  його  безпечній  

експлуатації  на 2019-2021роки 
 

 

З метою створення  умов для  покращення  стану  житлового  фонду  

шляхом  відновлення  та  поліпшення  експлуатаційних  показників 

багатоквартирних  житлових  будинків,  а  також  створення  дієвого  механізму  

залучення  коштів співвласників  для  безпечного,  комфортного  проживання  у  

багатоквартирних  житлових  будинках,  проведення  модернізації  житлового  

фонду  шляхом  проведення  капітальних  ремонтів  на  умовах  

співфінансування, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити  Програму  сприяння  збереженню  і  покращенню 

технічного  стану  житлового  фонду  смт.Летичів  та  його  безпечній  

експлуатації  на  2019-2021роки.  

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного  розвитку    

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

Селищний голова                                            І. Тисячний 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішенням 57 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

Від «28» вересня  2018 р. №  

 

  

 

ПРОГРАМА 

сприяння збереженню і покращенню технічного стану  

житлового фонду смт.Летичів та його безпечній експлуатації на 2019-2021 

роки 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Сьогодні житлове господарство смт.Летичів переживає значні труднощі. 

Збільшується кількість житлового фонду, термін експлуатації якого перевищує 

встановлені нормативи, його матеріально-технічна база вкрай зношена, 

обладнання застаріле та енергоємне. Так, у селищі налічується  14 

багатоквартирних будинків, термін експлуатації яких перевищує 50 

років,12будинків  термін експлуатації яких перевищує 40 років. 

 

        Водночас вкрай низький рівень розвитку правового регулювання майнових 

прав, а також відсутній стратегічний підхід при проведенні приватизації 

державного житлового фонду призвели до того, що мешканці селища не знають 

своїх майнових прав, не мають елементарних навичок управління своєю 

власністю, до якої належать, зокрема, багатоквартирні житлові будинки. 

На сьогодні склалася ситуація, коли значна частина квартир у 

багатоквартирних будинках селища є у приватній власності, однак самі будинки, 

як цілісні майнові комплекси, все ще перебувають на балансі комунального 

підприємств «Злагода», а це  45 житлових будинків, загальною площею понад 

18 тис.. кв. метрів. Власники квартир не тільки не мають навичок самостійного 

управління власним житлом, але навіть і не усвідомлюють себе співвласниками 

багатоквартирних будинків, та, відповідно, не визнають своїх обов’язків щодо 

утримання спільного майна в належному стані.  

Саме тут і є найбільша проблема проведеної приватизації житлового 

фонду. Людям ніхто й ніколи не пояснював, що одночасно із приватизацією 

своїх квартир вони стали співвласниками будинку як цілісного майнового 

комплексу. 



Для збереження житлового фонду селища та покращення умов 

проживання мешканців будинків, які знаходяться у незадовільному технічному 

стані, пропонується створити механізм проведення поточних та  капітальних 

ремонтів будинків на умовах співфінансування. 

Залучення коштів власників житла не тільки підвищить фінансові 

можливості щодо проведення ремонтних робіт, але й стимулюватиме 

господарське ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і 

збереження. 

Необхідність прийняття цієї Програми полягає у визначенні шляхів 

максимального сприяння керівництва Летичівської ОТГ формуванню свідомості 

«відповідального власника» та покращення умов проживання мешканців 

будинків, які знаходяться у незадовільному технічному стані, збереженню 

житлового фонду селища всіх форм власності. 
 

Розділ 2. Мета та завдання Програми 

 

Головною метою Програми є створення умов у селищі  для покращення 

стану житлового фонду шляхом відновлення та поліпшення експлуатаційних 

показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення 

коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у житлових 

будинках, забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду 

селища, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення 

поточних та  капітальних  ремонтних робіт будинків на умовах 

співфінансування. 

Водночас залучення коштів мешканців не тільки підвищить фінансові 

можливості з ремонту житла, але й стимулюватиме господарне ставлення 

мешканців до спільного майна, його збереження і покращення. 

Досягнення мети Програми здійснюється шляхом виконання основних 

завдань: 

1. Покращення рівня життя мешканців селища шляхом проведення 

поточного чи капітального ремонту житлових будинків, конструктивних 

елементів та систем, покращення технічного стану житлового фонду за рахунок 

коштів співвласників та селищного бюджету. 

2. Формування свідомості «відповідального власника» у мешканців 

багатоквартирних будинків, необхідності дбайливого ставлення до житлового 

фонду при залученні їхніх коштів на умовах співфінансування; 

3. Стимулювання активності співвласників будинків у напрямку 

покращення стану житлового фонду та якості їх проживання, а також 

зацікавленості мешканців будинків у створенні системи «ефективного власника 

житла».  

4. Створення сприятливих умов для збереження житлового фонду селища. 

 

Розділ 3. Основні заходи та механізм реалізації Програми 
 

1. Визначення об’єктів, які потребують усунення дефектів технічного 

стану шляхом проведення  поточного чи капітального ремонту. 
  



Включення багатоквартирного будинку до переліку об’єктів, які 

потребують усунення дефектів технічного стану шляхом проведення поточного 

чи капітального ремонту, відбувається згідно з Актом  обстеження та вжиття 

відповідних заходів щодо усунення дефектів технічного стану багатоквартирних 

житлових  будинків.  

2. Проведення загальних зборів мешканців багатоквартирного будинку. 
 

Після прийняття рішення виконавчого комітету Летичівської селищної 

ради про включення багатоквартирного будинку до переліку об’єктів, які 

потребують усунення дефектів технічного стану шляхом проведення поточного  

чи капітального ремонту, проводяться загальні збори мешканців цього будинку 

по  створенню  обєднання  співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 

або  обирається  будинковий  комітет  та  його  голова для  організації  та  

проведення  ремонтних  робіт. 
 

3. Укладення договорів про дольову участь співвласників 

багатоквартирного будинку в проведені робіт з поточного чи капітального 

ремонту багатоквартирного будинку. 
 

У випадку надання згоди на проведення поточного чи  капітального 

ремонту будинку на умовах співфінансування згідно з Програмою, кожному 

співвласнику будинку під розписку надається договір за формою згідно додатку 1 

до Програми (відсутнім мешканцям надсилається цінним листом з описом 

вкладеного) про проведення поточного чи капітального ремонту будинку на 

умовах співфінансування з розрахунком ціни та лист-повідомлення про 

відповідальність кожного співвласника багатоквартирного будинку за його 

технічний стан. Вартість проектно-кошторисної документації  та її експертизи, 

виготовленої за рахунок Підприємства, включається в ціну Договору. 
 

4. Укладення договору на виконання робіт по поточному чи капітальному 

ремонту будинку. 
 

Після надходження від співвласників багатоквартирного будинку не 

менше 30% визначеної загальної суми, сесія  Летичівської  селищної ради 

приймає рішення про фінансування Підприємству частини суми поточного 

чи капітального ремонту, що співфінансується з селищного бюджету. 
 

Розділ 4. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми 
 

Джерелами фінансування заходів Програми є: 

-  кошти селищного бюджету; 

- кошти співвласників багатоквартирних будинків; 

- кошти підприємств; 

-спонсорські кошти; 

Виділення коштів з селищного бюджету на проведення поточного чи 

капітального ремонту житлового фонду буде проводитись на умовах 

співфінансування, а саме: не більше 20 % від загальної вартості 

капітального ремонту, решта – кошти співвласників багатоквартирного 

будинку. 



Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2019-2021 роки складає  

3000 тис. грн. 
 

 
  

Розділ 5. Координація та контроль за виконанням Програми 

Координацію виконання Програми здійснює, управління житлово-

комунального господарства,енергозбереження,благоустрою та громадського  

порядку  Летичівської  селищної ради контроль за виконанням Програми 

здійснює постійна комісія Летичівської  селищної  ради з питань планування,  

фінансів, бюджету та  соціально – економічного  розвитку та постійна комісія 

Летичівської селищної ради з питань житлово-комунального 

господарства,комунальноївласності,промисловості,підприємництва,транспорту, 

зв’язку та сфери послуг  
 

Розділ 6. Очікувані результати від виконання Програми 
 

Для громади селища: 

1. Покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов 

безпечного проживання в них; 

2. Раціональне використання площ загального користування, нежитлових 

приміщень будинку, залучення власників нежитлових приміщень до 

фінансування загальних витрат на покращення характеристик будинку; 

3. Соціальна мобілізація мешканців, виховання відповідальності 

фактичного співвласника житлового будинку. 
 

Для селищної ради:  

1. Реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері 

житлово-комунального господарства; 

2. Поліпшення стану житлового фонду в цілому; 

3. Сприяння створенню ефективного власника житла; 

4. Створення прозорого механізму взаємодії селищної ради з 

об'єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблем у галузі житлово-

комунального господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Додаток № 1 
 

 

 

П Р И М І Р Н И Й  Д О ГО В І Р  

про дольову участь співвласників багатоквартирного будинку  

в проведені робіт по (поточному) капітальному ремонту  

 

                                                                                              «___»____року                                                            

смт.Летичів 

            
__________________________________________________________________________ 

(найменування підприємства,) 

в особі 

____________________________________________________________________, 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

 

що діє на підставі  

____________________________________________________________________, 
(назва документа, номер і дата видачі) 

 

далі – Підприємство, з однієї сторони, і співвласник багатоквартирного будинку 

№ __ по вул. ______________________  в смт.Летичів, що є власником 

(співвласником) квартири № __ буд. № _______ по вул. ______________ в 

смт.Летичів далі — Співвласник, з іншої сторони, разом – Сторони), уклали цей 

договір (далі – Договір) про таке: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором Співвласник зобов’язується взяти дольову участь в 

проведенні капітального ремонту будинку № ____ по вул. _______________ в 

смт.Летичів, а Підприємство зобов’язується прийняти вказані кошти та 

спрямувати їх на (поточний) капітальний ремонт цього будинку у порядку 

встановленому Програмою сприяння збереженню і покращенню технічного 

стану житлового фонду смт.Летичів та його безпечній експлуатації на 2019-2021 

роки. 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

2.1. Ціна Договору становить _____ грн. 

2.2. За цим Договором Співвласник зобов’язується перерахувати не 

менше 30% від суми визначеної в пункті 2.1 Договору на рахунок Підприємства 

протягом 5 днів після підписання цього Договору, а решту коштів сплачувати 

рівними частина (щомісячно) протягом одного року з моменту укладення цього 

Договору, згідно графіку, який є невід’ємною частиною цього Договору . 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Підприємство має право вимагати від Співвласника своєчасної сплати 



коштів дольової участі визначених згідно графіку, який є невід’ємною частиною 

цього договору. 

2.2. Співвласник має право: 

2.2.1. отримувати від Підприємство інформацію про проведення 

капітального ремонту багатоквартирного будинку визначеного в пункті 1.1. 

Договору.  

2.2.2. вимагати повернення коштів дольової участі у випадках, визначених 

цим Договором.  

2.3.Підприємство зобов’язується: 

2.3.1. спрямовувати кошти отримані від Співвласника виключно на 

проведення капітального ремонту багатоквартирного будинку, визначеного в 

пункті 1.1. Договору.  

2.3.2. повернути Співвласнику сплачені за цим Договором кошти  у разі, 

якщо капітальний ремонт багатоквартирного будинку не буде проводитися на 

умовах визначених Програмою сприяння збереженню і покращенню технічного 

стану житлового фонду смт.Летичів та його безпечній експлуатації на 2019-2021 

роки. 

2.4. Співвласник зобов’язується протягом п’яти календарних днів з дати, 

визначеної в графіку сплати коштів дольової участі перераховувати 

Підприємство суму коштів дольової участі у проведенні капітального ремонту. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ  

УМОВ ДОГОВОРУ 

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за 

Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним 

законодавством України та Договором. 

4.2. За несвоєчасне виконання обов’язку щодо перерахування коштів за 

графіком, який є невід’ємною частиною цього Договору, Співвласник сплачує 

Підприємству пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на 

період нарахування пені, від суми не перерахованих коштів за кожний день 

прострочення оплати. 

 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. Спори за цим Договором між Сторонами розв’язуються шляхом 

проведення переговорів або в судовому порядку. 

 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин 

непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза 

волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія,  війна тощо).  

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до 

«____»_________ 20___ року, а частині розрахунків та сплати штрафних 



санкцій – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

7.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Зміна або розірвання Договору проводиться у письмовій формі за 

взаємною згодою Сторін.  

8.2. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

8.3. Графік сплати дольової участі підписуються Сторонами і є його 

невід’ємною частиною. 

 

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

ПАСПОРТ 

Програми сприяння  збереженню  і  покращенню  технічного  стану  

житлового  фонду смт.Летичів  та  його  безпечній  експлуатації на 2019 -

2021роки  

 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської селищної 

ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Управління житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, 

благоустрою та громадського  порядку 

Летичівської селищної рад 

 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  
Управління житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, 

благоустрою та громадського  порядку 

Летичівської селищної ради, КГП 

«Злагода» 

6. Учасники Програми   

7. Термін реалізації Програми 2019-2021 рр. 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської селищної 

ради,співвласники багатоквартирних  

будинків, підприємства, спонсори  

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  

3000 тис. грн.  

у тому числі: 2019 2020 2021 

9.1. коштів місцевого бюджету 200 тис. грн. 200 тис. грн. 200 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел 800тис.грн. 800тис.грн. 800тис.грн. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми сприяння  збереженню  і  покращенню  технічного  стану  

житлового  фонду смт.Летичів  та  його  безпечній  експлуатації на 2019 -

2021роки  

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 2019 р. 2020 р. 2021 р. Всього 

Селищний бюджет 200 200 200 600 

Кошти не бюджетних 

джерел 

800 800         800 2400 

РАЗОМ 1000 1000 1000 3000 





Додаток4  

Напрямки діяльності та заходи  

Програми  

сприяння збереженню і покращенню технічного стану  

житлового фонду смт.Летичів та його безпечній експлуатації на 2019-2021 роки 

 

 

 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні 

обсяги фінансування 

(вартість), тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

2019  2020 2021 

1 Проведення 

поточних чи 

капітальних  

ремонтів 

багатоквартирних  

будинків 

1.Надання 

консультацій 

ініціативним  

групам 

мешканців 

багатоквартирних  

будинків. .  

 

2019-2021 Управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

енергозбереження, 

благоустрою та 

громадського  

порядку 

Летичівської 

селищної рад, 

Летичівське КГП 

«Злагода»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

2. Проведення  

обстеження  

технічного стану  

будинку 

 

2019-2021  

Відділ  

будівництва  та  

архітектури 

Летичівської 

селищної рад, 

 

 

------ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

  - 



3.Проведення  

експертизи  

технічного  стану  

житлового  

будинку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летичівське КГП 

«Злагода», 

установи, 

організації, 

підприємства усіх 

форм власності, 

приватні особи,  

Кошти КГП 

«Злагода», 

 

20 20 20 

4.Виготовлення  

проектно-

кошторисної  

документації на  

виконання  робіт  

по  капітальному  

ремонту будинку 

та  проведення  її 

експертизи 

 

2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

енергозбереження, 

благоустрою та 

громадського  

порядку 

Летичівської 

селищної рад, 

Летичівське КГП 

«Злагода»,  

 

 

 

 

Кошти  власників 

багатоквартирного  

будинку 

 

100 100 100 



  

5.Капітальний 

(поточний) 

ремонт  будинку 

2019-2021 Летичівське КГП 

«Злагода», 

Кошти  селищного  

бюджету 

Кошти  власників  

багатоквартирного  

будинку 

200 

 

  680 

200 

 

680 

200 

 

680 

 

Всього  1000 1000 1000  

 

 


