
 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесятої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

26 червня 2020 року № 276 

 

Про затвердження Програми 

підтримки енергомодернізації 

ОСББ Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 - 2021 роки 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят дев’ятої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237 

„Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської 

міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану 

соціально - економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“, з метою стимулювання проведення комплексних заходів 

з підвищення енергоефективності і термомодернізації житлового фонду громади, 

враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської 

міської ОТГ на 2020-2021 роки, що додається. 

2. Відповідальність за виконання Програми покласти на відділ 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконкому 

міської ради (Зергані М.І.), голів об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та фінансове управління Пирятинської міської ради (Кеда С.Ю.) в 

частині передачі міжбюджетних трансфертів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В., постійні комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.) та з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва 

(Йощенко В.М.). 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення сімдесятої сесії  

(перше пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

26 червня 2020 року № 276 
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1. ВСТУП 

 

З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в глобальному 

масштабі, практично у всіх країнах проводяться різні заходи, покликані 

зменшити кількість споживаної енергії як у промисловій, так і в соціальній 

сферах. 

Останнім часом і центральні, і місцеві органи влади все більше і більше 

уваги приділяють питанням енергоефективності і термомодернізації житлового 

фонду. Схвалено ряд Законів України, які регламентують практично всі аспекти 

в цьому важливому напрямі; розроблено необхідні підзаконні акти. З’явилася 

державна підтримка проектів термомодернізації – це і кредити, і грантові 

кошти. 

Всі ці кроки значно активізували процес термомодернізації об’єктів 

житлового сектору. Як результат, визріла тенденція до зниження 

енергоспоживання та підвищення попиту на сталі енергозберігаючі рішення в 

усіх галузях економіки. 

Основною перешкодою на шляху до проведення комплексних заходів з 

термомодернізації багатоквартирних будинків є брак коштів. Потреби в коштах 

є настільки значними, що покрити їх виключно за рахунок міського бюджету не 

є можливим.  

Основними джерелами коштів, які залучаються на впровадження заходів 

з термомодернізації житлових будинків, залишаються банківські кредити. 

Впровадження проектів з комплексної термомодернізації 

багатоквартирних будинків не лише дозволить значно скоротити витрати 

населення на оплату енергоресурсів, але й підвищити комфорт проживання, 

поліпшити зовнішній вигляд будинків та збільшити терміни їх експлуатації. 

Для активного залучення ОСББ, що проводять заходи з термомодернізації 

у багатоповерхових будинках, кредитних коштів та зменшення фінансового 

навантаження, розроблено Програму підтримки енергомодернізації ОСББ 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки (далі – Програма). 

Саме здешевлення кредитних коштів є основним механізмом розширення 

доступу житлових об’єднань до фінансування заходів з підвищення 

енергоефективності та термомодернізації. 

Цією Програмою запропоновано прозорий механізм використання 

коштів, передбачених у місцевому бюджеті на відшкодування частини 

кредитних коштів, залучених об’єднаннями співвласників багатоквартирних 

будинків (далі – ОСББ) у Банках-партнерах на проведення заходів з 

термомодернізації. 

Програма розроблена з урахуванням програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків „Енергодім“, затвердженої 

рішенням Наглядової ради ДУ „Фонд енергоефективності“ від 16 серпня 2019 

року (далі – Програма Фонду енергоефективності „Енергодім“). 

 

 

 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

За останні роки для України питання підвищення ефективності, 

енерговикористання, реалізації політики енергоспоживання, створення й 

удосконалення енергоринку та підвищення ефективності функціонування 

енергетики в цілому набули особливої актуальності і безпосередньо пов’язані з 

енергобезпекою країни. 

Саме тому енергозбереження на державному рівні визнано одним із 

пріоритетів економічної політики держави. В умовах залежності економіки 

України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції до зростання 

цін на енергоносії їх ефективне використання стало нагальною потребою. 

Проблема неефективного використання енергоресурсів є в усіх сферах 

життєдіяльності громади, а також у житлово-комунальному господарстві. 

Основне споживання енергоносіїв припадає на опалення, яке пов’язане із 

значними тепловтратами через вікна, стіни, дах, підлогу. Економія ресурсів і 

зниження тепловтрат у першу чергу досягаються за рахунок  енергоефективних 

заходів у системах теплопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання 

повітря. Здійснення цих заходів пов’язане з проведенням термомодернізації 

будинків через утеплення зовнішніх стін, горищ, дахів тощо, а також заміну 

вікон та дверей на більш енергоефективні; збільшення корисного використання 

енергії за рахунок застосування рекуператорів, терморегуляторів, теплових 

насосів та інших новітніх енергозберігаючих технологій. Впровадження заходів 

з термомодернізації буде сприяти збільшенню строку експлуатації будівель, 

зменшенню споживання енергоносіїв та скороченню видатків на їх оплату. 

Вирішення порушених проблемних питань потребує значних інвестицій. 

Тому прийняття цієї Програми полягає у визначенні шляхів максимального 

сприяння міської влади створенню та забезпеченню сприятливих, комфортних 

умов проживання громадян. 

 

3. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є зменшення шкідливих викидів двоокису 

вуглецю (СО2) в навколишнє середовище компаніями-виробниками 

енергоресурсів для потреб житлово-комунального господарства, шляхом 

зменшення кількості їх споживання. 

Для досягнення відповідної мети Програма передбачає підтримку 

ініціатив мешканців багатоквартирних будинків громади щодо підвищення 

рівня енергозбереження, шляхом впровадження інструментів стимулювання і 

підтримки здійснення комплексних заходів з енергоефективності та 

термомодернізації. 

Проміжною метою є стимулювання ОСББ залучати на проведення 

відповідного комплексу заходів усі існуючі механізми фінансової підтримки, 

зокрема брати участь у Програмі Фонду енергоефективності „Енергодім“.  

 

 



4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Впровадження заходів з енергозбереження забезпечить:  

стимулювання ОСББ у проведенні комплексних заходів підвищення 

енергоефективності та термомодернізації шляхом реконструкції житлового 

фонду жителів громади; 

зниження видатків мешканців багатоквартирних будинків на опалення, 

електричну та інші види енергії; 

підвищення терміну експлуатації існуючого житлового фонду та 

підвищення його вартості; 

популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг 

впровадження заходів з енергозбереження багатоквартирних будинків. 

Фінансову підтримку з міського бюджету може отримати ОСББ, яке є 

учасником Програми Фонду енергоефективності „Енергодім“ та реалізовує 

проект з термомодернізації у відповідному багатоквартирному будинку із 

залученням кредитних коштів у Банків – партнерів. 

Для участі в Програмі, ОСББ надає відділу містобудування, архітектури 

та ЖКГ виконкому міської ради копію грантової угоди з Державною установою 

„Фонд енергоефективності“ (далі - Фонд енергоефективності), копію 

попереднього енергетичного аудиту, копію проектно-кошторисної 

документації, а також пише відповідну заяву. 

Фінансова підтримка з міського бюджету в рамках Програми 

здійснюється на відшкодування частини тіла кредиту ОСББ, заявки яких були 

затверджені Фондом енергоефективності відповідно до умов Програми Фонду 

енергоефективності „Енергодім“, в розмірі 20% (для пакетів заходів „А“ та 

„Б“), але не більше 113,0 тис. грн., після повного завершення реалізації проекту.  

Строки виконання Програми: 2020-2021 роки. 

Механізм реалізації Програми включає в себе сукупність етапів 

проходження ОСББ під час реалізації проектів з термомодернізації 

багатоквартирних будинків Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади для отримання фінансової підтримки з міського бюджету: 

у Програмі можуть брати участь Банки-партнери, обрані Дирекцією 

Фонду Енергоефективності відповідно до Порядку прийняття рішення про 

обрання Банків-партнерів, які братимуть участь у реалізації програм Фонду 

енергоефективності з відшкодування частини вартості заходів з 

енергоефективності, та з якими укладено договір про співпрацю. Перелік 

Банків-партнерів, з якими укладено договори про співпрацю, та які беруть 

участь у реалізації цієї Програми, публікується на вебсайті Фонду 

енергоефективності; 

фінансова підтримка ОСББ здійснюється на підставі Типового 

Генерального договору про взаємодію (далі – Генеральний договір), укладеного 

між Виконкомом Пирятинської міської ради та Банком – партнером (додаток 7 

до Програми). До затвердженої редакції Генерального договору можуть 

вноситися зміни та доповнення за згодою сторін без їх перезатвердження 



Пирятинською міською радою, у разі їх відповідності до умов Програми; 

участь у Програмі можуть брати ті ОСББ, які уклали з Банком - 

партнером кредитний договір після дати підписання Генерального договору; 

кредит ОСББ надається Банком - партнером в національній валюті на 

реалізацію заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації 

багатоквартирних будинків виключно після проведення обов’язкового 

енергоаудиту будинку, розроблення проектно - кошторисної документації, 

відповідно до чинного законодавства України та отримання від Фонду 

енергоефективності підтвердження про участь ОСББ у Програмі Фонду 

енергоефективності „Енергодім“; 

Банк - партнер у кредитному договорі в графі „Цілі кредитування“ 

зобов’язаний зазначити „Відповідно до Програми „підтримки 

енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020-2021 роки“; 

відповідальність за відповідність кредитів умовам цієї Програми, повноту 

сформованих пакетів документів та достовірність даних, вказаних у Зведених 

реєстрах Позичальників, несе Банк-партнер; 

ОСББ несуть повну відповідальність за реалізацію відповідних проектів, 

затверджених цією Програмою, та надання Банку - партнеру й Виконкому 

Пирятинської міської ради достовірної інформації, необхідної для отримання 

фінансової підтримки з міського бюджету; 

Банк - партнер перед укладанням кредитного договору з ОСББ 

зобов’язаний узгодити з Виконкомом Пирятинської міської ради наявність 

бюджетних коштів для здійснення фінансової підтримки за кредитом, 

отриманим на реалізацію проекту, відповідно до цієї Програми; 

після формування повного пакету документів, що підтверджує цільове 

використання кредитних коштів, ОСББ надає їх копії Виконкому Пирятинської 

міської ради. Копії документів, завірені належним чином, долучаються до 

раніше поданих документів і заяви на участь у Програмі підтримки 

енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020-2021 роки; 

відшкодування частини тіла кредиту відбувається після закінчення робіт 

за проектом, отримання Банком - партнером пакету документів (додаток 5) та їх 

копій Виконкомом Пирятинської міської ради, на підставі Зведених реєстрів 

учасників Програми підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 - 2021 роки на відшкодування частини тіла кредиту (додаток 1 до 

Генерального договору) та листа-підтвердження від Фонду енергоефективності 

про рішення на виплату Гранту; 

для резервування за ОСББ коштів, необхідних для відшкодування тіла 

кредиту, за кредитним договором у поточному бюджетному році, Банк – 

партнер надає Виконкому Пирятинської міської ради до 5 числа місяця 

наступного за звітним Зведений реєстр учасників Програми підтримки 

енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки на 

відшкодування частини тіла кредиту (додаток 1 до Генерального договору) із 

зазначенням прогнозованої суми компенсації тіла кредиту; 

ОСББ, які отримали в звітному місяці кредит, але не подали до Банку - 

партнеру та Виконкому Пирятинської міської ради необхідні документи для 



реалізації Програми підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 - 2021 роки, що підтверджують цільове використання кредитних 

коштів, включаються до зведеного реєстру учасників Програми підтримки 

енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки на 

відшкодування частини тіла кредиту у наступному періоді, після отримання 

ними таких документів; 

відшкодування частини тіла кредиту проводиться Виконкомом 

Пирятинської міської ради після засідання Комісії з питань реалізації Програми 

підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 

роки (далі – Комісія), на підставі документів, необхідних для реалізації цієї 

Програми, наданих Банком - партнером. 

Комісія утворюється розпорядженням міського голови, яким  затверджується 

її кількісний та персональний склад. 

На засіданні Комісії розглядається та затверджується: 

Зведений реєстр учасників Програми підтримки енергомодернізації ОСББ 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки на відшкодування частини тіла 

кредиту. 

Засідання Комісії проходять в міру надходження необхідних документів 

від Банку – партнера. 

За результатами розгляду поданих документів Комісія приймає рішення:  

щодо погодження участі ОСББ в Програмі підтримки енергомодернізації 

ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки; 

про погодження до відшкодування частини тіла кредиту з міського 

бюджету для проведення подальшої роботи Виконком Пирятинської міської 

ради з перерахування необхідних коштів на відповідні рахунки Банків - 

партнерів. 

Результати засідання Комісії оформлюються протоколом, який 

підписується головою та секретарем Комісії. 

Рішення Комісії приймається на засіданні більшістю голосів від 

загального складу Комісії відкритим голосуванням. 

У разі виявлення невідповідностей у відомостях щодо окремих учасників 

Програми підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 

2020 - 2021 роки, зазначених у Зведеному реєстрі учасників Програми 

підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 

роки на відшкодування частини тіла кредиту, секретар Комісії у триденний 

строк повідомляє про це Банки – партнерів для усунення невідповідностей. 

Виконком Пирятинської міської ради, після засідання Комісії, на підставі 

Генерального договору з Банком - партнером, протоколу засідання Комісії та 

зведеного реєстру учасників Програми підтримки енергомодернізації ОСББ 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки на відшкодування частини тіла 

кредиту, які мають право на отримання відшкодування, перераховує бюджетні 

кошти, що підлягають відшкодуванню учасникам Програми підтримки 

енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки на 

рахунки відповідних Банків - партнерів для здійснення фінансової підтримки. 

Банки – партнери протягом трьох робочих днів перераховують кошти на 



розрахункові рахунки ОСББ, що відкриті у відповідних банківських установах. 

Виконком Пирятинської міської ради перевіряє отримання учасником 

Програми підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 

2020 - 2021 роки бюджетних коштів, перерахованих на відшкодування частини 

тіла кредиту, шляхом отримання від Банку – партнера зведених довідок про 

перерахування вказаних коштів на рахунки ОСББ, яка надається щомісячно 

протягом п’яти банківських днів після їх перерахування. 

Відшкодування частини тіла кредиту здійснюється в межах кошторисних 

призначень, передбачених на цю Програму в міському бюджеті на відповідний 

рік та відповідно до помісячного плану асигнувань, відповідно до надання 

Банком-партнером необхідних документів. 

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких видів 

штрафів або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору та інших 

договорів. 

Відшкодування частини тіла кредиту за січень-березень може 

здійснюватися із затримкою, відповідно до виділення коштів на виконання 

заходів програми на відповідний бюджетний рік. 

Якщо роботи щодо реалізації комплексного проекту з термомодернізації 

багатоквартирного будинку ОСББ завершуються в наступному бюджетному 

періоді Виконком Пирятинської міської ради передбачає першочергове 

резервування коштів у відповідному періоді за відповідним ОСББ. 

У разі вичерпання ліміту кошторисних призначень Виконком 

Пирятинської міської ради повідомляє про це усі Банки - партнерів, з якими має 

відповідні угоди та ОСББ. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями та заходами програми є:  

формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні 

технології та матеріали; 

удосконалення системи енергетичного менеджменту, моніторингу 

енергоспоживання; 

створення інформаційно-консультаційної підтримки у сфері 

енергоефективності та екологічної безпеки; 

розробка основних напрямків роботи у сфері енергоефективності та 

енергозбереження на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади; 

створення ефективної системи фінансування заходів з енергозбереження, 

які потребують першочергового впровадження; 

мінімізація втрат енергії в будівлях міста; 

розвиток альтернативної енергетики. 

Населення міста є одним з найбільших споживачів енергії у місті, тому 

для органів місцевої влади важливого значення набуває питання реалізації 

даної Програми, а також підвищення свідомості населення задля впровадження 

енергоефективних заходів у приватному секторі та в багатоквартирному 



житловому фонді, скорочення ними витрат за спожиті енергетичні ресурси. 

Реновація громадських будівель, основний акцент на впровадження 

найефективніших заходів, а не найпомітніших, особлива увага новітнім 

енергоефективним технологіям та заходам з використанням відновлювальних 

джерел енергії – основа для успішного енергоефективного міста. 

Цілі, на досягнення яких спрямовані заходи Програми: 

зменшення споживання природного газу, теплової та електричної енергії, 

води; 

залучення коштів бюджетів усіх рівнів, грантових та кредитних коштів на 

реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній сфері міста; 

збільшення обсягу інвестицій в енергоефективні заходи та заходи з 

використанням відновлюваних джерел енергії; 

впровадження новітніх та енергоощадних технологій в усіх галузях 

міського господарства, заміна застарілого неефективного обладнання, 

утеплення огороджувальних конструкцій, заміна та підтримка в належному 

стані зовнішніх та внутрішньобудинкових інженерних мереж; 

оптимізація роботи систем енергоспоживання в будівлях; 

популяризація екологічних, соціальних та економічних переваг заходів з 

енергозбереження; 

оптимізація споживання енергоресурсів із збільшенням частки 

відновлюваних джерел енергії; 

проведення сертифікації енергетичної ефективності житлових об’ктів. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Відповідальність за виконання заходів Програми покладається на відділ 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

виконкому міської ради (Зергані М.І.), голів об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. 

Безпосереднє виконання Програми покладається на голів об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. 

Контроль за використанням коштів покладається заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійні 

комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.) та з питань 

житлово- комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

 

Начальник відділу містобудування, 

архітектури та ЖКГ М.І.Зергані 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми 

 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика Програми) 

Програма підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки 

 

 

 

 

 
Ресурсне забезпечення 

 

Додаток 2 

до Програми 

Програми підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки  
 

                                                                                                                                              тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 
виконання Програми 

2020 рік 2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

113,0 226,0 339,0 

кошти міської ОТГ 113,0 226,0 339,0 

кошти не бюджетних 
джерел 

- - - 

1. Ініціатор розроблення програми Пирятинська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 
міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови 
Від 03.01.2020 № 2 

3. Розробник програми Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради 

4. Співрозробник програми Голови ОСББ 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ, 
голови ОСББ 

6. Учасник програми Голови ОСББ, мешканці ОСББ 

7. Термін реалізації програми 2020-2021 роки 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 
програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, всього, 
у тому числі : 

 

339,0тис. грн. 

9.1. коштів міської ОТГ 339,0  тис. грн 

9.2 Коштів інших джерел 0 



 

Напрямки діяльності та заходи 

Додаток 3 

до Програми 

Програми підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки 

 

№ 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів  
Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Викона 

вці 

Джерела 

фінансуван 

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн., 
у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1 Відшкодування 

частини тіла кредиту 

учасників Програми 

підтримки 

енергомодернізації 

ОСББ Пирятинської 

міської ОТГ на 2020 

- 2021 роки 

Відшкодування 

частини тіла 

кредиту 

відповідно до 

зведеного 

реєстру 

учасників 

Програми 

підтримки 

енергомодерніза

ції ОСББ 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 - 2021 роки 

на 

відшкодування 

частини тіла 

кредиту 

2020-
2021 

ОСББ Бюджет 

Пирятинсь 

кої міської 

ОТГ 

 

339,0 
Стимулювання 

ОСББ до 

реалізації 

комплексних 

заходів 

енергоефектив 

ності  

та 

термомодер 

нізації з 

дотриманням  

усіх державних 

вимог та норм, 

покращення 

експлуата 

ційних 

якостей 

будинку. 



Додаток 4 

до Програми 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Програми підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки 

 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету 0216030,0216090 

 

Рік 
Правова 

підстава 

Річний обсяг 

фінансування 

Програми 

В тому числі по місяцях, тис.грн 

Всього, 

тис.грн 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р
ав

ен
ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о
в
те

н
ь
 

Л
и

ст
о
п

ад
 

Г
р
у
д

ен
ь 

2020 

Рішення 70-ї сесії 

міської ради  

від 26 червня  

2020 року № 276 

113,0         

1
1
3
,0

 

   

2021 

Рішення 70-ї сесії 

міської ради  

від 26 червня  

2020 року № 276 

226,0     

2
2
6
,0

 

       

 

 

Начальник відділу  

містобудування, архітектури  

та житлово-комунального господарства М.І.Зергані 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 
26 червня 2020 року 

  



Додаток 5 

до Програми 

 
 

Перелік документів для участі в Програмі підтримки енергомодернізації ОСББ 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки 

 

Для здійснення відшкодування тіла кредиту: 

 

 копія довідки про вартість та акт виконаних робіт, підписаний головою 

правління ОСББ, підрядною організацією та інженером технічного 

нагляду; 

 акт виконаних робіт/наданих послуг авторського нагляду; 

 акт виконаних робіт/наданих послуг технічного нагляду; 

 сертифікат про завершення робіт; 

 сертифікат енергоефективності будинку; 

 лист - підтвердження Фонду енергоефективності про рішення на 

виплату Гранту; 

 довідка про очікуване споживання енергоресурсів. 

 

 
 
Секретар міської ради Т.Чайка 



Додаток 6 

до Програми 

 
 

Міському голові ___________________ 
Голови правління __________________ 

(назва об’єднання) 

гр. _______________________________ 
адреса ____________________________ 
телефон ___________________________ 

 

 

Заява 

Прошу включити ОСББ „________________________“ до участі в 

Програмі підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 

2020 - 2021 роки з реалізацією комплексного проекту з підвищення 

енергоефективності та термомодернізації багатоквартирного будинку за 

адресою м. Пирятин, вул.______________________,  буд.       , а саме: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(відомості щодо проєкту з підвищення енергоефективності та термомодернізації) 

 

Повідомляю, що об’єднання ознайомлене з умовами Програми підтримки 

енергомодернізації ОСББ на 2020 - 2021 роки. 

 

Додаток: Копії документів для участі в Програмі підтримки 

енергомодернізації ОСББ на 2020 - 2021 роки згідно переліку додаються. 

 
 

"  "  20__ року Голова правління _________________ 
(підпис, МП) 

 

 

Секретар міської ради Т.Чайка 



Додаток 7 

до Програми 

 
Типовий генеральний договір 

про взаємодію № 
 

м. Пирятин "___" ___________________ року 

 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (далі – Виконком), що 

не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як 

неприбуткова організація відповідно до пункту 133.4 статті 133 

Податкового кодексу України, в особі 
 

з однієї сторони та___________________________________________(далі – 
Банк - партнер), що є платником податку на прибуток за базовою (основною) 

ставкою відповідно до пункту 136.1 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу 

України, в особі   , який діє 

на підставі  з іншої сторони (далі – 

Сторони), уклали цей Генеральний договір про взаємодію (далі – Договір) про 

таке: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та 

принципів співпраці Сторін у процесі надання Виконкомом Пирятинської 

міської ради відшкодування частини тіла кредиту, залученого ОСББ, яке 

приймає участь у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків „Енергодім“, затвердженої рішенням Наглядової ради ДУ „Фонд 

енергоефективності“ від 16 серпня 2019 року (далі Програма Фонду 

енергоефективності „Енергодім“), у Банку - партнері на реалізацію проектів з 

термомодернізації в рамках Програми „Підтримки енергомодернізації ОСББ 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки“ (далі - Програма). 

1.2.  Відшкодування частини тіла кредиту може отримати ОСББ, яке 

реалізує проект з термомодернізації у відповідному багатоквартирному 

будинку. 

1.3. Кредитування ОСББ здійснюється Банком - партнером відповідно 

до внутрішніх нормативних документів банківської установи. 

1.4. Виконком надає відшкодування частини тіла кредиту ОСББ, 

заявки яких були затверджені Фондом енергоефективності відповідно до умов 

Програми Фонду енергоефективності „Енергодім“, в розмірі 20% (для пакетів 

заходів „А“ та „Б“), але не більше 113,0 тис. грн., після повного завершення 

реалізації проекту. 

1.5. Фінансова підтримка здійснюється Виконкомом, як головним 

розпорядником коштів місцевого бюджету, виділених на реалізацію Програми. 

1.6. Відшкодування частини тіла кредиту відбувається одноразово 

після закінчення робіт за проектом, отримання Банком – партнером необхідного 



пакету документів, що підтверджує їх цільове використання та їх копій 

Виконкомом, та листа-підтвердження від Фонду енергоефективності про 

рішення на виплату Гранту. 

1.7. Кредит ОСББ надається Банком – партнером в національній 

валюті на реалізацію заходів термомодернізації багатоквартирних будинків 

виключно після проведення обов’язкового енергоаудиту будинку, розроблення 

проектно- кошторисної документації, відповідно до чинного законодавства 

України та отримання від Фонду Енергоефективності підтвердження про участь 

ОСББ у Програмі Фонду енергоефективності „Енергодім“. 

Відшкодування за кредитами здійснюється на підставі укладених 

кредитних договорів та Зведеного реєстру учасників Програми на 

відшкодування частини тіла кредиту програми (додаток 1 до цього Договору). 

 

2. Основні завдання Сторін 

2.1. Для досягнення цілей Програми Сторони зобов’язуються: 

2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми. 

2.1.2. Проводити заходи щодо пошуку ОСББ, які бажають отримати 

кредит у Банку – партнері та хочуть отримати можливість на відшкодування по 

цьому кредиту відповідно до умов Програми. 

2.1.3. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка 

стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і 

переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з 

третіми особами й інформувати один одного про результати подібних 

контактів. 

 

3. Обов’язки і права Виконкому 

3.1. Виконком зобов’язується: 

3.1.1. Проводити засідання комісії з питань реалізації Програми, на 

яких розглядати зведені реєстри потенційних учасників, зведені реєстри 

учасників, в міру надходження їх від Банків - партнерів. 

3.1.2. Прийняти сформовані Банками - партнерами реєстри учасників, 

які планують отримати кредит відповідно до умов Програми згідно з 

підпунктом 4.1.4 цього Договору. 

3.1.3. Прийняти сформовані Банком - партнером, зведеного реєстру 

учасників Програми на відшкодування частини тіла кредиту, які завершили 

реалізацію проектів термомодернізації своїх багатоквартирних будинків та 

підтвердили участь у Програмі Фонду енергоефективності „Енергодім“ згідно з 

підпунктом 4.1.5 цього Договору. 

3.1.4. У разі, якщо затверджені для виконання Програми кошти 

наближаються до вичерпання, своєчасно інформувати про це Банки - партнери 

та ОСББ, що є потенційними учасниками Програми. 

3.1.5. За результатами прийнятих рішень про погодження до 

відшкодування з міського бюджету, провести подальшу роботу з перерахування 

коштів на відшкодування частини тіла кредиту згідно зі зведеними реєстрами 

учасників та рішенням Комісії, оформленого протоколом, на транзитний 



рахунок №______, що відкритий у Банку - партнері. 

3.1.6. Повідомляти Банку – партнеру про всі зміни, що можуть 

вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання 

ними чинності. 

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та 

комерційну таємницю Банка - партнера, а також відомості, які стали відомі 

Виконкомом у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором. 

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором. 

3.2. Виконком має право: 

3.2.1. Вносити на розгляд Банку – партнера пропозиції щодо 

вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування 

ОСББ. 

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Банком – партнером 

умов цього Договору. 

 

4. Обов’язки і права Банка – партнера 

4.1. Банк - партнер зобов’язується: 

4.1.1. Надавати кредити ОСББ, яке є учасником Програми Фонду 

енергоефективності „Енергодім“, на цілі та в порядку, передбаченими 

Програмою, після погодження Комісією, а також внутрішніми нормативними 

документами банківської установи. 

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування 

частини тіла кредиту за кредитним договором для кожного учасника окремо, 

виходячи з умов, передбачених пунктом 1.4 цього Договору та відображати це 

у зведеному реєстрі учасників. 

4.1.3. Формувати та зберігати щодо кожного ОСББ, який отримав 

кредит у Банку – партнері, відповідно до умов цього договору, пакет 

документів передбачений Програмою (додаток 5 до Програми) та внутрішніх 

нормативних документів Банку -партнера. 

4.1.4. Не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, формувати 

відповідно до заяв на ім’я голови Комісії реєстр учасників, які планують 

отримати кредит в Банку – партнері на реалізацію заходів відповідно до 

Програми Фонду енергоефективності „Енергодім“  

4.1.5. Після отримання від ОСББ повного пакету документів 

необхідного на відповідному етапі, в термін до 15 числа місяця, наступного за 

звітним, формувати та подавати Виконкому зведений реєстр учасників 

Програми на відшкодування частини тіла кредиту. 

4.1.6. Перераховувати отримані на рахунок Банку – партнеру кошти, 

скеровані Виконкомом для відшкодування частини тіла кредиту, на позичкові 

рахунки ОСББ, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, 

укладених у межах цього Договору, для погашення частини тіла кредиту 

залученого ОСББ. 

4.1.7. Повідомляти Виконком про повне дострокове погашення 

кредиту на наступний робочий день після його погашення. 

4.1.8. Здійснювати заходи з популяризації Програми серед ОСББ, які 



можуть отримати кредит на цілі, передбачені у Програмі та є учасниками 

Програми Фонду енергоефективності „Енергодім“, а також серед потенційних 

клієнтів. 

4.1.9. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором. 

4.1.10. У кредитних договорах, які укладатимуться з ОСББ у графі 

„Цілі кредитування“ зобов’язаний зазначити „Відповідно до Програми 

„Підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 

роки“. 

4.2. Банк – партнер має право: 

4.2.1. Відмовити ОСББ у наданні кредиту у разі: 

4.2.1.1. Невідповідності ОСББ вимогам Банку - партнера та умовам 

цього Договору. 

4.2.1.2. Прийняття колегіальним органом Банку – партнера рішення 

про відмову у видачі кредиту, або рішення Комісії з питань реалізації 

Програми про відмову у фінансовій підтримці по відповідному проекту. 

 

5. Відповідальність Сторін 

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, 

передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі 

завдані у зв’язку з цим збитки (несе відповідальність відповідно до умов цього 

Договору та законодавства України). 

5.2. Банк - партнер несе відповідальність за не включення ОСББ або за 

недостовірність даних щодо ОСББ, які приймають участь у Програмі, у 

зведеному реєстрі учасників згідно з Додатком 1, до цього Договору. 

5.3. Виконком не несе відповідальності перед Банком – партнером за 

несвоєчасне перерахування коштів для відшкодування частини тіла кредиту 

ОСББ з міського бюджету, за невиконання або неналежне виконання ОСББ його 

обов’язків за кредитним договором. 

5.4. Виконком не несе відповідальність перед ОСББ за невиконання 

або неналежне виконання Банком – партнером її обов’язків за кредитним 

договором. 

5.5. Банк – партнер не несе відповідальності за відмову Виконкому 

здійснювати відшкодування частини тіла кредиту згідно із сформованим 

Банком – партнером зведеним реєстром. 

 

6. Форс-мажорні обставини 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь- 

якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не 

контролюються невиконуючою Стороною. До таких причин належать: 

стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії 

та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, 

військові дії, громадське безладдя тощо, але не обмежуються ними. 

 

7. Строк дії договору 

7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і 



діє до 31 грудня 2021 року або до повного виконання Сторонами зобов’язань за 

цим Договором. 

7.2. Цей договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. 

Сторона, що бажає розірвати Договір, подає іншій стороні заяву про розірвання 

не менше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору. 

7.3. Після закінчення дії договору Виконком зобов’язується здійснити 

відшкодування частин кредитів, відповідно до сформованих кредитно-

фінансової установи зведених реєстрів, сформованих до моменту припинення 

дії договору. 

 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за 

згодою Сторін шляхом укладення додаткових договорів. 

8.2. У разі змін в законодавстві України щодо правовідносин, 

визначених в цьому Договорі, а також в інших випадках, за погодженням 

Сторін в Договір вносяться відповідні зміни та доповнення шляхом 

оформлення додаткового договору до цього Договору, який є невід’ємною його 

частиною. У випадках укладення додаткового договору до кредитного 

договору, що впливатимуть на правовідносини за цим Договором, в цей 

Договір в обов’язковому порядку вносяться відповідні зміни. 

8.3. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору 

Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена 

Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не 

дійшли згоди щодо врегулювання спору. 

8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по 

одному для кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

8.4. Виконком підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених 

реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є 

учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього Договору 

відшкодовувати їм частину їхніх кредитів. 

 

9. Місце знаходження та реквізити Сторін 

 
Банк - партнер Виконавчий комітет Пирятинської 

міської ради 

 
 

 
 

 
 

 
 

М. П. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

________________________________ 

 
М. П. 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка



Додаток 1 

до Договору 

№  від "    "  20  року 

 

ПОГОДЖЕНО 

Виконком Пирятинської міської ради 
 

 

Зведений реєстр №    

учасників Програми підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки  

на відшкодування частини тіла кредиту 
за  20  року 

(період) 

Реквізити Банку - партнера:    
 

 
№ 

пор. 

 
Назва 

ОСББ 

 
 

ЄДРПОУ 

 
Місце 

реєстрації 

ОСББ 

 
 

Ціль кредиту 

 
Адреса 

впровадження 

заходів 

 
№ і дата 

кредитного 

договору 

 
Строк 

кредитного 

договору 

 
Сума 

кредиту, 

грн 

 
Розмір 

відшкодуванн 

я, % 

 
Сума 

відшкодування, 

грн 

           

           

Разом:    

Банк - партнер:    
 

"  "  20  року _   
 

(посада, прізвище та ініціали) (підпис)  

 



 


