
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.11.2022 № 1317            27 сесія 8 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 26.09.2014 № 1825 «Про  

затвердження програми «Розвиток  

самоорганізації мешканців багатоквартирних  

будинків та підтримка розвитку об’єднань  

співвласників багатоквартирних будинків  

Вінницької міської територіальної громади  

на 2014–2023 роки», зі змінами 

  

З метою ефективного сприяння подальшій самоорганізації мешканців 

багатоквартирних будинків та підтримки розвитку об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків на території Вінницької міської територіальної 

громади, відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», рішення міської ради від 30.09.2016 

№ 396 «Про створення відділу по розвитку об’єднань співвласників багатоквар-

тирних будинків міської ради», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 26.09.2014 № 1825 «Про 

затвердження програми «Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних 

будинків та підтримка розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014–2023 роки», зі 

змінами, а саме окремі розділи та пункти Програми «Розвиток самоорганізації 

мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної 

громади на 2014–2023 роки» викласти у новій редакції: 

 

1.1. розділ 4 «Організації-партнери, співвиконавці програми»: 
«Виконавчий комітет Вінницької міської ради, Відділ по розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків міської ради, Департамент житлового господарства 

міської ради, громадська організація «РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСББ МІСТА 

ВІННИЦЯ» (ГО «РЦ ПІДТРИМКИ ОСББ МІСТА ВІННИЦЯ»), громадська організація «ДАХ 

ОНЛАЙН» (ГО «ДАХ ОНЛАЙН»), МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій». »; 



1.2. пункт 1 «Робота ГО «РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСББ 

МІСТА ВІННИЦЯ» з надання практичної допомоги громадянам, які бажають 

створити ОСББ та самостійно вести фінансово-господарську діяльність свого 

будинку» розділу 5 «Заходи програми. План реалізації заходів програми»: 

 
№ 

з/п 

Захід Організація-

виконавець 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

1 

Підтримка діяльності громадських організацій «РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСББ 

МІСТА ВІННИЦЯ» та «ДАХ ОНЛАЙН» для забезпечення впровадження та комплексного 

розвитку такої форми самоорганізації громадян, як об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку та сприяння створенню ОСББ у Вінницькій міській територіальній громаді 

1.1 

Надання громадською організацією 

«РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ 

ОСББ МІСТА ВІННИЦЯ» практичної 

допомоги 

 громадянам, які бажають 

створити ОСББ і самостійно 

здійснювати фінансово-

господарську діяльність свого 

будинку, 

 та діючим ОСББ Вінницької 

міської територіальної громади. 

Виконавчий комітет 

міської ради, 

відділ по розвитку 

об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків, 

ГО «РЕСУРСНИЙ 

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ 

ОСББ МІСТА 

ВІННИЦЯ» 

Постійно 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

1.2 

Реалізація громадською організацією 

«ДАХ ОНЛАЙН» проєкту «ОСББ так-ні 

за 10 днів», спрямованого на сприяння 

збільшенню кількості новостворених 

ОСББ у Вінницькій міській 

територіальній громаді шляхом: 

 організації та проведення 

інформаційної кампанії серед 

населення з метою виявлення 

ініціативних мешканців 

багатоквартирних будинків, у 

яких ще не зареєстровані ОСББ, 

що прискорить процес 

створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків у ВМТГ; 

 визначення позиції більшості 

співвласників багатоквартирних 

будинків, у яких не 

зареєстровані ОСББ, стосовно 

ймовірності створення в них у 

майбутньому об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків; 

 надання відділу по розвитку 

ОСББ міської ради результатів 

опитування задля подальшого 

супроводу виявлених 

ініціативних груп зі створення 

ОСББ громадською організацією 

«РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 

Виконавчий комітет 

міської ради, 

відділ по розвитку 

об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків, 

ГО «ДАХ ОНЛАЙН», 

ГО «РЕСУРСНИЙ 

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ 

ОСББ МІСТА 

ВІННИЦЯ» 

2022–2023 

роки 



ПІДТРИМКИ ОСББ МІСТА 

ВІННИЦЯ».   

 

1.3. розділ 6 «Фінансове забезпечення»: 

«Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не 

заборонених законом, зокрема міжнародних фондів та організацій-грантодавців. 

Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади направляються 

на реалізацію заходів, вказаних у розділі 5 програми, зокрема: 

 забезпечення діяльності громадської організації «РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 

ПІДТРИМКИ ОСББ МІСТА ВІННИЦЯ» включаючи заробітну плату, нарахування 

на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 

оплату послуг, оплату теплопостачання, оплату водопостачання і 

водовідведення, оплату електроенергії, придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування, капітальний ремонт займаного приміщення 

та інші видатки; 

 забезпечення діяльності громадської організації «ДАХ ОНЛАЙН» в частині 

реалізації проєкту «ОСББ так-ні за 10 днів», включаючи заробітну плату, 

нарахування на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентарю, оплату послуг, придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування та інші видатки»; 

 впровадження енергозберігаючих технологій у житловому комплексі 

Вінницької міської територіальної громади шляхом надання фінансової 

підтримки ОСББ на реалізацію енергозберігаючих заходів у житлових 

будинках; проведення капітального ремонту конструктивних елементів у 

будинках, в яких створено ОСББ (відповідно до Порядку, затвердженого 

міською радою); надання ОСББ кредитів (позик) на пільгових умовах для 

реалізації заходів з енергоефективності в рамках Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної 

установи «Фонд енергоефективності»; 

 проведення навчання, семінарів, лекцій, конференцій для ініціативних груп, 

голів правління та бухгалтерів ОСББ з питань управління та ведення 

фінансово-господарської діяльності, забезпечення методичною літературою 

та друкованою продукцією; 

 проведення заходів із залученням фахівців з метою розробки та обговорення 

проєктів нормативно-правових актів, сприяння з боку виконавчих органів 

місцевого самоврядування організації та розвитку об’єднань власників 

житла, які будуть винесені на розгляд Вінницької міської ради; 

 розповсюдження нормативно-правової та іншої спеціалізованої інформації; 

виготовлення та розповсюдження методичних посібників; інформаційна та 

технічна підтримка спеціалізованих WEB-ресурсів, проведення 

інформаційних кампаній, прес-конференцій, виступів, статті в  

газетах, програми на радіо та телебаченні, виготовлення інформаційних 

роликів; 

 надання представникам ініціативних груп, які мають намір створити ОСББ, 

інформаційних довідок щодо власників житлових та нежитлових приміщень 



багатоквартирних будинків, у випадку відсутності зазначеної інформації у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (Петро БАБІЙ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



Відділ по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

Риверчук Ольга Іванівна 

Заступник начальника відділу 
 

 

 


