
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення обласної ради 

 

«Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, 

передбачених на реалізацію Програми стимулювання об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних 

кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних 

технологій на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради  

від 29 жовтня 2015 року № 1333-VI» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення  

Проект рішення обласної ради розроблено на виконання рішення 

обласної ради від 29 жовтня 2015 року № 1333-VI «Про затвердження 

Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження 

енергоефективних технологій на 2016-2020 роки».  

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою проекту рішення є визначення механізму використання коштів 

обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми стимулювання 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних 

кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних 

технологій на 2016-2020 роки.  

3. Правові аспекти 

Правовою підставою видання проекту рішення є рішення обласної ради 

від 29 жовтня 2015 року № 1333-VI «Про затвердження Програми 

стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-

будівельних кооперативів Харківської області до впровадження 

енергоефективних технологій на 2016-2020 роки». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прогнозні обсяги фінансування вказаної Програми передбачаються у 

наступних розмірах: на 2016 – 1100 тис.грн., 2017 – 1200 тис.грн., 2018 – 

1300 тис.грн., 2019 – 1400 тис.грн., 2020 – 1500 тис.грн. Загальна сума на період 

2016 – 2020 років складає 6500 тис.грн. (збільшення обсягів фінансування 

прогнозується за рахунок популяризації Програми). 

Кошти обласного бюджету спрямовуються на підтримку впровадження 

енергозберігаючих заходів в будинках об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів Харківської 

області шляхом відшкодування ОСББ/ЖБК 20-ти відсотків суми залученого 

банківського кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів. 
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5. Позиція заінтересованих органів 

Проект рішення узгоджено з Департаментом фінансів Харківської 

обласної державної адміністрації та Департаментом економіки і міжнародних 

відносин Харківської обласної державної адміністрації. 

6. Регіональний аспект 

Проект рішення не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 

7. Громадське обговорення 

Проект розпорядження не потребує громадського обговорення. 

8. Прогноз результатів 

Прийняття рішення дозволить розпочати реалізацію Програми 

стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-

будівельних кооперативів Харківської області до впровадження 

енергоефективних заходів на 2016-2020 роки, що, у свою чергу, дозволить 

скоротити обсяги споживання енергоресурсів у багатоквартирному житловому 

фонді, підвищити енергоефективності багатоквартирних будинків та створити 

більш комфортні умови проживання в них, активізувати процес створення в 

області ОСББ.  

 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

житлово-комунального господарства  

та розвитку інфраструктури 

Харківської облдержадміністрації             С.В. Магдисюк 
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