
 
 

 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 15 сесія VІII скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від 29.12.2021                                 м.Кам’янське                         №516-15/VIII 

Про внесення змін 

до рішення міської ради 

від 22.12.2021 №480-14/VIII 

З метою вдосконалення порядку використання коштів бюджету щодо 

реалізації заходів Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів 

та обслуговуючих кооперативів Кам’янської міської територіальної громади 

на 2022–2026 роки, враховуючи закони України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку», «Про приватизацію державного 

житлового фонду», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку», «Про кооперацію», «Про житлово-комунальні послуги», керуючись 

підпунктом 22. ч.1. ст.26, ч.1. ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Унести до рішення міської ради від 22.12.2021 №480-14/VIII 

«Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів 

та обслуговуючих кооперативів Кам’янської міської територіальної громади 

на 2022–2026 роки», такі зміни: 

1.1. Викласти пункт 16. додатку 2 до Програми в новій редакції, а саме: 

«16. ОСББ, які було внесено до реєстру змін від 15.03.2021 заявок  

на співфінансування від ОСББ та ЖБК на 2021 рік згідно з «Міською 

комплексною програмою сприяння розвитку об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у місті Кам’янське на 2018-2022 роки», але їх було 

знято з фінансування відповідно до реєстрів змін розподілу показників 

зведених кошторисів на 2021 рік №52 від 15.09.2021, №53 від 15.09.2021, 

№65 від 27.09.2021, у зв’язку з закінченням бюджетного року та неможливістю 

виконання ремонтних робіт у повному обсязі, отримують право на 

співфінансування з бюджету Кам’янської міської територіальної громади 
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у 2022 році позачергово, в обсязі збільшеному на індекс споживчих цін (ІСЦ) 

6,2 %.»; 

1.2. Затвердити додаток 5 до Програми (додається). 

2. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування заходів, 

передбачених Програмою підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів 

Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2026 роки, в межах 

коштів, затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської 

територіальної громади на відповідний рік. 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ з питань 

діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міської ради, координацію – на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради Колісніченко С.С., 

контроль – на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та постійну комісію міської ради з питань соціально-

економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій. 

 

 

Міський голова          Андрій БІЛОУСОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до Програми 

 
ОСББ, ЖБК, ОК «__________________________________________» 

                                      (назва) 
 

(юридична адреса ОСББ, ЖБК, ОК) 

Код ЄДРПОУ _________________, МФО ________ р/р ____________________________ 
в  

(назва банку)  

 

вих. №________ 
від «____» __________ 20 ___ р. 

Міському голові 

_______________________ 
 

ЛИСТ ЗАПИТ на _________________ фінансування 
        (вказати авансове чи остаточне) 

 

Відповідно до Програми підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих 
кооперативів Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2026 роки, 
та реєстру ОСББ, ЖБК та ОК, що отримали право на співфінансування з бюджету 
Кам’янської міської територіальної громади у 2022 році, які було знято 
з фінансування реєстрами змін розподілу показників зведених кошторисів 
на 2021 рік №52 від 15.09.2021, №53 від 15.09.2021, №65 від 27.09.2021, прошу 
забезпечити фінансування з бюджету Кам’янської міської територіальної громади: 
_________________________________________________________________________ 

(сума прописом) 

_________________________________________________________________________ 
(вказати повністю найменування товарів/робіт/послуг) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
за адресою: м. Кам’янське, просп., вул., пров. _________________________, буд. № _____ 

 

Вартість товарів/робіт/послуг становить – ______________________________грн. ___ коп. 

____________________________________________________________________ 
(сума прописом) 

 

Сума співфінансування від ОСББ, ЖБК, ОК становить 
____________________________________________________________________грн. ___ коп. 

(сума прописом) 

від вартості товарів/робіт/послуг, визначеної заявкою від _________________ №__________ 
 

Контактна інформація (номер телефону та електронна адреса): 

____________________________________________________________________ 

 
Голова правління ОСББ, ЖБК, ОК 
«____________________»  ______________   
               (назва)     (підпис)            (ініціали, прізвище) 

       (місце для печатки) 

 

Начальник відділу з питань 

діяльності органів самоорганізації 

населення та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

міської ради       Вікторія РОДІОНОВА 


