
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Перше пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 лютого 2021 року    № 118 

Про продовження дії Програми підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської 

області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2020 роки  
до 2025 року включно 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 та частини 1 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової 
економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 
2015 – 2021 роки» (зі змінами та доповненнями), враховуючи Інформацію про 
виконання програми підтримки населення, об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання 
заходів з енергозбереження на 2015 – 2020 роки, з метою відшкодування з обласного 
бюджету частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих об'єднаннями 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на 
впровадження енергоефективних заходів до 31.12.2020 включно, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити термін дії Програми підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області 
для виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2020 роки до 31.12.2021. 
 

2. Внести зміни до Рішення Полтавської обласної ради від 02.10.2015 «Про 
затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання 
заходів з енергозбереження на 2015 – 2020 роки»: 

2.1. У назві, тексті рішення та у додатках слова «на 2015 – 2020 роки» замінити 
словами «на 2015 – 2021 роки». 

2.2. Викласти додатки 1 – 4 до Програми підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області 
для виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2020 роки у новій редакції 
згідно з додатками до цього рішення, що додаються на 5 аркушах. 

 
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент 

будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 
Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за виконанням рішення –  
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на постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та управління майном; з питань 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 
зв’язку. 

 
4. Протягом 2021 – 2025 років забезпечити своєчасне відшкодування з 

обласного бюджету частини відсоткової ставки по залученим у відповідності до 
«Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-
будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з 
енергозбереження на 2015 – 2020 роки» кредитам, та недопущенню заборгованості 
за раніше взятими кредитами в рамках дії Програми. 

 
5. Доручити Полтавській обласній державній адміністрації напрацювати нову 

програму щодо енергозбереження для ОСББ та населення Полтавської області на 
період до 2025 року, передбачивши часткове відшкодування з обласного бюджету 
вартості енергоефективних заходів, що впроваджуються ОСББ в рамках державної 
програми «Енергодім» ДУ «Фонд енергоефективності». 

 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ         О. БІЛЕНЬКИЙ 



 

 

Додаток  

до рішення першого пленарного 

засідання четвертої сесії 

обласної ради восьмого 

скликання 

23.02.2021 № 118 

 

 

 

Зміни, що вносяться до Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів 

Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження  

на 2015 – 2020 роки 

 

Додаток 1 

 

Паспорт 

 

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання 

заходів з енергозбереження на 2015 – 2021 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення проєкту програми 

Доручення, дані на засіданнях Ради 

регіонального розвитку громад та 

територій області 27.12.1019 р. 

3. Розробник та співрозробники 

програми 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

5. Номер і назва операційної цілі 

Стратегії розвитку Полтавської 

області на 2021 – 2027, якій 

відповідає програма 

3.3. «Раціональне та екобезпечне 

господарювання» 

6. Термін реалізації програми 2015 – 2021 роки 

7. Етапи виконання програми 1 етап 2015 – 2020 рр., 2 етап – 2021 р. 

8. Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання програми 

Обласний бюджет 

9. Очікуваний обсяг фінансування 

програми, всього 

10 009,96 тис. грн 

 У тому числі за рахунок коштів:  
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1) 

2) 

 

3) 

4) 

 

5) 

           державного бюджету 

           обласного бюджету 

 

           районного, міського,      

           селищного (сільського) 

           бюджету; 

            Інших джерел фінансування 

0,00 

7 786,27 тис. грн – 1 етап ; 

2 223,69 тис. грн – 2 етап 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

Директор Департаменту будівництва,  

містобудування  і архітектури та  

житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної 

адміністрації               В. КУЛИНИЧ 
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Додаток 2 

 

Напрями діяльності та заходи програми 

 

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання 

заходів з енергозбереження на 2015 – 2021 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

поетапно з 

розбивкою по 

роках, тис. грн 

1 Відшкодування 

частини відсотків 

за наданими 

фінансово – 

банківськими 

установами 

позики 

населенню, ОСББ 

та ЖБК на 

придбання 

енергоефективних 

матеріалів та 

обладнання 

Відшкодуван

ня частини 

відсотків за 

наданими 

реєстрами 

фінансово – 

банківськими 

установами 

2015 – 

2020 р. 

Департамент 

будівництва, 

містобудуван

ня і 

архітектури 

та житлово-

комунально-

го 

господарства 

Обласний 

бюджет 

І етап: 
2015 р. – 7,22 
2016 р. – 797,33 
2017 р. – 986,677 
2018 р. – 1 998,496 
2019 р. – 1 997,754 
2020 р. – 1 998,795  
Всього І етап: 
             7 786,27 

2 Відшкодування 

частини відсотків 

за кредитами, 

взятими ОСББ та 

ЖБК на 

придбання 

енергоефективних 

матеріалів та 

обладнання 

станом на 

31.12.2020 р. 

Відшкодуван

ня частини 

відсотків за 

наданими 

реєстрами 

фінансово – 

банківськими 

установами 

2021 р. Департамент 

будівництва, 

містобудуван

ня і 

архітектури 

та житлово-

комунально-

го 

господарства 

Обласний 

бюджет 

ІІ етап: 

2021 р. – 2 223,69 

Всього ІІ етап: 

             2 223,69 
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Додаток 3  

 

Бюджет програми 

 

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання 

заходів з енергозбереження на 2015 – 2021 роки 

 

Очікувані 

джерела 

фінансування 

Етапи з розбивкою по роках Частка від 

загального 

обсягу 

фінансува

ння, % 

І етап ІІ етап 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Обсяг коштів 

усього,  

тис. грн 
у тому числі: 

7,22 797,33 986,677 1 998,496 1 997,754 1 998,795 2 223,69 100,0 

обласний 

бюджет,  

тис. грн 
7,22 797,33 986,677 1 998,496 1 997,754 1 998,795 2 223,69 100,0 

 

 

 



5 

 

Додаток 4  

 

Показники успішності програми 

 

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання 

заходів з енергозбереження на 2015 – 2021 роки 

 

Показники 

успішності 

програми 

Значення показника станом на кінець року (поетапно) 
Джерела 

інформації 
І етап ІІ етап 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Кількість 

кредитних угод за 

програмою, що 

отримали 

відшкодування 

відсотків з 

обласного 

бюджету, од 

10 30 4584 2804 2747 276 300 Реєстри 

банків – 

партнерів 

у тому числі 
ОСББ та ЖБК 

10 30 52 98 125 276 300 

Фактичні обсяги 

фінансування 

частини банківсь-

ких відсотків за 

укладеними 

кредитними 

договорами 

відповідно до 

програми, % 

3,6 67,0 81,4 90,2 59,7 66,5 100 
Реєстри 

банків – 

партнерів 

Сума 

недофінансування 

частини банківсь-

ких відсотків за 

кредитними 

договорами ОСББ 

та ЖБК на 

енергоефективні 

заходи, тис. грн 

192,78 202,67 13,323 1,504 3 502,246 2 223,69 0 
Реєстри 

банків – 

партнерів 

 

 

 


