
ПРОЄКТ  

Краснокутська селищна рада  

Богодухівського району  

Харківської області 

____ сесія ____ скликання 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

від ___   2021 року                                                                  № ____ - _____ 

«Про затвердження Програми фінансової 

підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, які беруть 

участь у Програмі підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних 

будинків «Енергодім» Державної 

установи «Фонд енергоефективності» на 

території Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 

роки» 

З метою покращення умов проживання мешканців багатоквартирних   

будинків,   продовження терміну експлуатації   конструкцій та інженерних 

мереж житлових будівель, зниження споживання енергетичних ресурсів   

шляхом   стимулювання   активності    і    відповідальності мешканців 

багатоквартирних будинків у напрямку поліпшення стану своєї спільної 

сумісної власності, керуючись законами України «Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про приватизацію державного житлового фонду», «Про енергозбереження», 

«Про Фонд енергоефективності», «Про енергетичну ефективність будівель»,  

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Краснокутська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, які беруть участь у Програмі 

підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» 

Державної установи «Фонд енергоефективності» на території Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області щорічно при формуванні бюджету 

передбачати видатки на виконання Програми фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, які беруть участь у Програмі 

підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» 

Державної установи «Фонд енергоефективності» на території Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки виходячи з фінансових 

можливостей бюджету. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 



транспорту та екології апарату селищної ради щорічно інформувати про хід 

виконання Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, які беруть участь у Програмі підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної 

установи «Фонд енергоефективності» на території Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Сергія ЗАЙЦЯ, 

постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв’язку селищної ради (Сергій СУСЛО) та постійну комісію з фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики, промисловості та підприємства  селищної ради (Микола 

НІКІТЕНКО). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                Ірина КАРАБУТ 
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