
Роз'яснення 
 

1) У зв'язку із тим, що департамент житлово-комунального господарства є бюджетною 
установою, його робота цілком і повністю залежить від норм бюджетного законодавства, з 
урахуванням особливостей положень локальних нормативних документів. 

У 2019 році рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради затверджено 
перелік об'єктів з поточного та капітального ремонту, які фінансуються за рахунок коштів 
місцевого бюджету (у т.ч. відповідно до положень програми співфінансування). 

Таким чином, першочерговими об'єктами, які фінансуються у 2019 році є об'єкти перелік 
яких затверджено рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.01.2019 
№ 66, у зв'язку із тими, що вони забезпечені фінансуванням. 

Фінансувати об'єкти, що не затверджені зазначеним рішенням виконавчого комітету 
департамент житлово-комунального господарства немає права та можливості. 

 

2) Об'єкти, що перелічені в "Потребі в проведені ремонтів в будинках ОСББ у 2019 році", не 
увійшли до затверджених рішенням виконавчого комітету ММР об'єктів, а відтак зможуть бути 
профінансовані лише після внесення змін до згаданого рішення виконавчого комітету ММР. 

 

3) Серед об'єктів, що затверджені рішенням виконавчого комітету ММР від 25.01.2019 № 66, 
в першу чергу укладаються договори по об'єктах, в яких наявний робочий проект та експертний 
звіт (для об'єктів капітального ремонту). 

У випадку наявності робочого проекту та експертного звіту, департамент ЖКГ ММР 
отримує право на укладання відповідного договору. Договір укладається із Підрядною 
організацією, що визначена за результатами відкритого аукціону в електронній системі ProZorro. 

При цьому, відповідне ОСББ повинно надати в обов'язковому порядку Гарантійний лист на адресу 
департаменту ЖКГ ММР про те, що ОСББ укладе договір з Підрядною організацією, що буде 
визначена за результатами відкритого аукціону в електронній системі ProZorro. Відсутність такого 
листа є підставою для не оголошення відповідного тендеру і відмови фінансування такого об'єкту. 

У випадку, якщо відбувається коригування кошторисної частини об'єкту, договір знову ж 
таки може бути підписаний лише після проходження експертизи та отримання позитивного 
експертного звіту. 

За результатами приведеного аукціону визначається Підрядна організація, яка підписує 
договорів з ОСББ на свою частину грошових коштів і тільки після цього, маючи у наявності такий 
договір, департамент ЖКГ ММР укладає договір на суму коштів міського бюджету. Відмова від 
укладання договору з боку ОСББ з Підрядною організацією автоматично означає, що договір на 
цей об'єкт департаментом ЖКГ ММР підписуватися не буде. 

Укладання договорів з поточного ремонту відбувається шляхом підписання відповідного 
договору між департаментом ЖКГ ММР та Підрядною організацією, при наявності укладеного 
договору на відповідну частину грошових коштів між Підрядною організацією та відповідним 
ОСББ. Відмова від укладання договору з боку ОСББ з Підрядною організацією автоматично 
означає, що договір на цей об'єкт департаментом ЖКГ ММР підписуватися не буде. 

   
 

 


