Рішення
Одеської міської ради
№ 4208-VII від 30.01.2019 р.


Про затвердження Міської цільової програми зі стимулювання створення                та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на  2019-2021 роки


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Цивільного кодексу України, Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою стимулювання мешканців багатоквартирних будинків до створення  об`єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі  Одеська міська рада

ВИРІШИЛА: 
 
1.	Затвердити Міську цільову програму зі стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі                 на 2019-2021 роки (додається). 

2.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.



Міський голова								Г. Труханов
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Міська цільова програма зі стимулювання створення та діяльності
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у м. Одесі на 2019-2021 роки

















Одеса – 2019






1. ПАСПОРТ 
Міської цільової програми зі стимулювання створення та діяльності
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
у м. Одесі на 2019-2021 роки
(далі – Програма)

1.
Ініціатор розроблення Програми 
Департамент міського господарства Одеської міської ради
2.
Розробник Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради
3.
Відповідальний виконавець Програми 
Департамент міського господарства Одеської міської ради
4.
Виконавці Програми 
Департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент комунальної власності Одеської міської ради
5.
Термін реалізації Програми 
2019-2021 роки
6.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 
52 300,0 тис.грн

у тому числі: 

6.1.
Кошти бюджету м. Одеси
52 300,0 тис.грн


2.  ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Одним із напрямів реформування відносин у житловій сфері є створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.  
Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків                   (далі – ОСББ) – це шлях, яким крокувала більшість європейських країн.
Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.
Головною причиною, через яку мешканці будинків не проявляють активності щодо створення ОСББ, є незадовільний стан будинків, як цілісних майнових комплексів (покрівля, внутрішньобудинкові мережі, фасад, прибудинкова територія тощо). Власники квартир остерігаються залишитися без допомоги у вирішенні проблемних питань, що стосуються незадовільного технічного стану будинку.
У місті Одесі створено 1272 ОСББ, у тому числі у 2018 році –                       25 ОСББ. Станом на 01 січня 2019 року 270 ОСББ не взяли будинки в управління та продовжують обслуговуватися комунальними підприємствами житлово-комунального сервісу Одеської міської ради. 
З метою підтримки ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 453-VII затверджено Міську цільову програму із стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016-2018 роки. Виконання даної програми дозволило досягнути таких результатів:

Заходи Програми
2016 рік
2017 рік
2018 рік 
Разом
Ремонтні роботи інженерних мереж, що знаходилися в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради та були передані новоствореним ОСББ, кількість будинків/млн грн
222
353
122
697

19,6
34,9
11,7
66,2
Навчання голів ОСББ та ЖБК з видачею відповідних сертифікатів, кількість
166
85
77
328
Виготовлення технічних паспортів на будинки, які передаватимуться в управління ОСББ та ЖБК, кількість
119
133
369
621
Окрім того, було розроблено та виготовлено 4 361 од. методичних посібників щодо утворення та функціонування ОСББ та ЖБК.
Подальша підтримка у створенні та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі сприятиме суттєвому поліпшенню якості житла та житлово-комунальних послуг для членів територіальної громади міста, а також забезпечить надійну та безпечну експлуатацію житлового фонду і вирішення нагальних питань з реалізації права власності у багатоквартирному будинку. 
Програма розроблена на виконання законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про приватизацію державного житлового фонду»,  «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення умов для прискорення впровадження інституту ефективного власника житла, підвищення ефективності управління житловим фондом, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг шляхом створення і сталого функціонування ОСББ.
Програма відповідає пріоритетному напряму Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована) «Комфортна Одеса» та спрямована на реалізацію заходів, направлених на стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків у  м. Одесі.
4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; 
СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Створення та підтримка ОСББ, як альтернативного варіанта  утримання та експлуатації житла, сприятиме поліпшенню технічного стану житлового фонду міста. Якщо зусилля зацікавлених у створенні ОСББ мешканців будинків будуть спиратись на організаційну та фінансову підтримку органів місцевого самоврядування, то така співпраця дасть вагомі результати. 
Програма є логічним продовженням низки інших міських цільових програм із покращення технічного стану житлових будинків.
Для подальшої активізації створення нових та забезпечення функціонування діючих ОСББ необхідно:
- активно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо переваг створення і діяльності ОСББ;
- надавати ініціаторам створення ОСББ практичну допомогу в процесі створення та реєстрації ОСББ, в обстеженні технічного стану будинків  під час їх передачі на баланс ОСББ;
- вивчати та популяризувати просвітницькі програми для ОСББ;
- забезпечити прозорість і відкритість при наданні фінансової допомоги з міського бюджету.
Заходи з реалізації Програми передбачається фінансувати за рахунок коштів бюджету м. Одеси у межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.
Під дію  Програми не підпадають новостворені ОСББ у будинках, в яких були проведені роботи з ремонту інженерних мереж, передбачених Міською цільовою програмою із стимулювання створення та діяльності об´єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 453-VII.
Виконання Програми розраховано на період 2019-2021 років. 
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Реалізацію Програми планується здійснювати за такими напрямами:
-	підтримка новостворених ОСББ;
-	надання консультативно-інформаційної допомоги головам з питань діяльності ОСББ, ЖБК;
-	сприяння в оформленні технічної документації на будинки та прибудинкові території і здійснення заходів з відведення в постійне користування земельних ділянок під будинками.
Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.



6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Реалізація заходів Програми дозволить поліпшити технічний стан житлового фонду, покращити умови проживання громадян у своїх помешканнях, дасть можливість раціонально використовувати кошти мешканців на утримання житла.  
Рівень ефективності виконання Програми визначається за результатами: 
	для мешканців ОСББ:

- можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків;
-	поліпшення фізичного стану будинків та умов проживання в них;
-	цільове та раціональне використання бюджетних коштів на утримання житлових будинків;
-	контроль мешканців за якістю ремонтних робіт у будинках;
-	соціальна мобілізація мешканців;
	для міської влади:

-	реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;
-	підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
-	зменшення обсягів збору коштів  на утримання будинків та прибудинкових територій; 
-	створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;
-	збільшення кількість новостворених ОСББ, забезпечення їх ефективного функціонування.
Фахове господарювання ОСББ призведе до економії енергоресурсів, своєчасного ремонту багатоповерхових будинків та утримання їх у належному стані, покращення благоустрою прилеглої території. У результаті збільшиться привабливість саме цієї форми господарювання у багатоповерхових будинках м. Одеси.
За результатами Програми планується:
-	продовжити проведення ремонтних робіт інженерних мереж у будинках новостворених ОСББ, що дозволить додатково залучити мешканців 200 багатоквартирних будинків, які знаходяться в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради, створити ОСББ і самостійно управляти своїми будинками;
- продовжити виготовлення технічних паспортів на будинки, які знаходяться в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради та передаватимуться в управління ОСББ, відсутність яких не дозволяє ОСББ здійснювати будь-які договірні стосунки з постачальниками комунальних послуг.
У 2019 році заплановано завершити виготовлення 264 технічних паспортів на будинки, списані з балансу комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради передані в управління ОСББ, та 56 технічних паспортів на будинки, в яких планується створити ОСББ. До кінця дії Програми – у період 2020-2021 років, планується виготовити ще                          540 технічних паспортів;
- додатково провести навчання голів ОСББ та ЖБК (до 150 осіб).

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.
Координацію за ходом виконання заходів Програми здійснює департамент міського господарства Одеської міської ради.
Департамент міського господарства Одеської міської ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, готує і подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію (отриману від усіх учасників Програми) про стан виконання Програми.
Виконавці Програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, подають департаменту міського господарства Одеської міської ради інформацію про стан її виконання.  
Департамент міського господарства Одеської міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради у І півріччі року, наступному за звітним.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент міського господарства Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеській міській раді, не пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.
Звіт повинен містити пояснювальну записку, дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми.
Департамент міського господарства Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.



Секретар ради 							О. Потапський









Додаток 1
до Програми




Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми зі стимулювання створення та діяльності
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
у м. Одесі на 2019-2021 роки




Джерела фінансування,
які пропонується залучити на 
виконання Програми
Строки виконання Програми
Усього витрат 
на 
виконання Програми 
(тис.грн)

2019 рік
2020 рік
2021 рік

Усього, в т.ч.:
17 900,0
17 700,0
16 700,0
52 300,0
Бюджет м. Одеси, усього,

17 900,0
17 700,0
16 700,0
52 300,0
у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:
Департамент міського господарства Одеської міської ради
14 900,0
14 600,0
13 700,0
43 300,0
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
3 000,0
3 000,0
3 000,0
9 000,0



Додаток 2
до Програми
Напрями діяльності та заходи 
Міської цільової програми зі стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2019-2021 роки
№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2019 рік
2020 рік
2021 рік

1.	Підтримка новостворених ОСББ
1.1.
Проведення ремонтних робіт інженерних мереж у будинках, що знаходилися в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради 
та передаються новоствореним ОСББ у період з 01 липня 2015 року та в яких не було проведено ремонт мереж під час дії Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016-2018 роки
2019-2021 роки
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
30 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
Стимулювання створення ОСББ




бюджет м. Одеси





Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
30 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0


бюджет м. Одеси
30 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0

2.	Надання консультативно-інформаційної допомоги головам з питань діяльності ОСББ, ЖБК
2.1.
Проведення навчання голів ОСББ, ЖБК з видачею відповідних сертифікатів
2019-2021 роки
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
300,0
100,0
100,0
100,0
Підвищення проінформованості голів, членів ОСББ, ЖБК щодо їх діяльності




бюджет м. Одеси
300,0
100,0
100,0
100,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
300,0
100,0
100,0
100,0


бюджет м. Одеси
300,0
100,0
100,0
100,0

3.	Сприяння в оформленні технічної документації на будинки та прибудинкові території і здійснення заходів з відведення в постійне користування земельних ділянок під будинками
3.1.
Виготовлення технічних паспортів на будинки, які знаходилися в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради та передаватимуться в управління ОСББ та ЖБК
2019-2021 роки

Усього, у т.ч.:
13 000,0
4 800,0
4 600,0
3 600,0
Створення умов для передачі на баланс ОСББ, ЖБК багатоквартирних будинків




бюджет м. Одеси
13 000,0
4 800,0
4 600,0
3 600,0




Департамент міського господарства Одеської міської ради
бюджет м. Одеси
13 000,0
4 800,0
4 600,0
3 600,0

3.2.
Здійснення заходів з відведення в постійне користування 
земельних ділянок під будинками, які знаходилися в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради та передаватимуться у власність або постійне користування  ОСББ
2019-2021 роки

Департамент комунальної власності Одеської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів),  департамент міського господарства Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
9 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0





бюджет м. Одеси
9 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
22 000,0
7 800,0
7 600,0
6 600,0


бюджет м. Одеси
22 000,0
7 800,0
7 600,0
6 600,0

Всього за Програмою:
Усього, у т.ч.:
52 300,0
17 900,0
17 700,0
16 700,0


бюджет м. Одеси
52 300,0
17 900,0
17 700,0
16 700,0



