
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  08.08.2019                                                                                            № 46
с. Миколаївка
Про програму підтримки на умовах 
спів фінансуванняобслуговуючого
кооперативу «Надія – 19»
на 2019 рік

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  враховуючи клопотання  виконавчого  комітету  сільської  ради  від
30.07.2019  №23/02-60,  погодження  постійної  комісії  з  питань  розвитку
інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово  комунального  господарства,
благоустрою  території  громади,  містобудування,  регулювання  земельних
відносин та охорони навколишньогоприродного середовища, з метою сприяння
жителям  громади,  мешканцям  вулиці  Головашівська,  села  Степаненкове,
впорядкувати механізм отримання послуг з електропостачання,  сільська рада
вирішила:

1. Затвердити Програму підтримки обслуговуючого кооперативу  «Надія –
19» на 2019 рік на умовах співфінансування (далі – Програма), додаток
додається.

2. Передбачити  у  бюджеті  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної  громади  кошти  на  спів  фінансування  видатків  на
приєднання  ОК  «Надія  –  19»  до  електричних  мереж  ПАТ
«Сумиобленерго».. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово
комунального  господарства,  благоустрою  території  громади,
містобудування,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища.

Секретар сільської ради В.В.Непийвода



               Додаток № 4 
до  рішення 38 сесії сільської 
ради  від 08.08.2019 року 
№ 46

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням  сільської
ради  від  08.08.2019 року
№ 46

ПРОГРАМА
підтримки на умовах спів фінансування 

обслуговуючого кооперативу«Надія – 19»
на період 2019 року 

1. Загальні положення
Відносини,  які  виникають  під  час  приєднання  новозбудованих,

реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до
електричних  мереж,  регулюються  Кодексом  систем  розподілу, затвердженим
постановою  НКРЕКГІ  №  310  від  14.03.2018  (надалі  -  Кодекс)  та  Законом
України "Про ринок електричної енергії".

Програма  розроблена  на  основі  Цивільного  кодексу  України,  законів
України  “Про  кооперацію”,  “Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та
фізичних осіб – підприємців”.

Відповідно  до  розділу  4.8  Кодексу  підключення  електроустановок
Замовника до електричної мережі здійснюється власником таких мереж.

Послуга з приєднання електроустановок замовника до системи розподілу
є платною послугою та надається ПАТ "Сумиобленерго" як оператором системи
розподілу (далі - ОСР) відповідно до договору про приєднання до електричних
мереж системи розподілу.

На  території  Миколаївської  громади  в  селі  Степаненкове  по  вулиці
Головашівській  розташовані  36  житлових  будинки,  які  свого  часу  були
побудовані державним підприємством для своїх працівників. До 2000-х років
ДП  ДАК  «Хліб  України»  «Сумський  комбінат  хлібопродуктів»  був
балансоутримувачем  побудованих  для  своїх  працівників  відомчих  житлових
будинків,  які  станом  на  12.12.2018  р.  були  приєднані  до  технологічних
електричних мереж  філії  ПАТ «ДПЗКУ» «Сумський КХП». На даний час всі
житлові будинку приватизовані їх мешканцями, тобто жителі стали власниками
житлових помешкань. 

На  сьогодні,  мешканці  цих  будинків  продовжують  розраховуватись  за
електроенергію  з  філією  ПАТ «ДПЗКУ»  «Сумський  КХП», як  з  власником
мереж, а філія ПАТ «ДПЗКУ» «Сумський КХП», в свою чергу, розраховується
за  спожиту  електроенергію  з  ПАТ  «Сумиобленерго»  на  підставі  укладеного
договору на постачання електроенергії.



Філія  ПАТ  «ДПЗКУ»  «Сумський  комбінат  хлібопродуктів»  не  являється
виробником чи постачальником електричної енергії і не має права на її продаж. 

Керівництво Філії  неодноразово  зверталося  в  різні  інстанції  з  приводу
підключення вищезазначених житлових будинків до інших електричних мереж
живлення,про те на даний час питання не вирішене і залишається відкритим.
Жителі даних житлових будинків повідомлені про відключення від постачання
електроенергії. 

Власниками  вищезгаданих  житлових  будинків  є  переважно  особи
пенсійного  віку,  яким  фінансово  скрутно  самостійно  приєднатися  до
електричних  мереж ПАТ «Сумиобленерго»,  оскільки  даний  процес  є  дорого
вартісним. Жителі вже самостійно оплатили  послугу стандартного приєднання
на суму 67080 грн. 

Жителями вулиці Головашівська села Степаненкове відповідно до закону
«Про  кооперацію»  створений  обслуговуючий  кооператив  «Надія  –  19»  по
будівництву,  підключенню  електропостачання  виконанню  інших  робіт  по
благоустрою вулиці Головашівська села Степаненкове.   Директор зазначеного
кооперативу звернувся до виконавчого комітету із заявою допомогти фінансово
вирішити питання забезпечення жителів вулиці електропостачанням. 

Вирішення  зазначеного  питання  можливе  за  умови  підтримки
обслуговуючого кооперативу «Надія – 19», що дозволить забезпечити жителям
громади  належні  умови  для  проживання  та   отримання  послуг  з
електропостачання. 

Для  вирішення  вищезазначеної  проблеми  розроблена  Програма
підтримки  на  умовах  спів  фінансування   обслуговуючого кооперативу«Надія
-19»  на період 2019  року (далі – Програма).

ІІ. Мета і завдання Програми 
Метою  Програми  є  започаткування  соціально-економічних  та

організаційних умов для  створення  та  розвитку кооперативів  самоорганізації
населення громади, створення стійкої системи їх підтримки, залучення таким
чином  населення  до  удосконалення  та  розвитку  інфраструктури  території
підвищення рівня добробуту сільського населення.

Досягнення  зазначеної  мети  можливе  за  умови  орієнтації
сільськогонаселення  на  можливість  вирішення своїх  проблем на  умовах спів
фінансування з органами місцевого самоврядування. 

Завданнями Програми є: 
- надання організаційної підтримки створенню 

обслуговуючих кооперативів на території громади; 
Реалізація  Програми  сприятиме  усвідомленню  населення  громади  про

можливість спільного вирішення нагальних проблем. 

ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми 
Необхідною умовою успішного розвитку та функціонування кооперативів

є надання їм організаційно-методичної та фінансової підтримки.



IV. Обсяги і джерела фінансування Програми
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштівсільського

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Джерелами фінансування Програми є:
- кошти сільського бюджету;
- кошти членів кооперативу;
- інші кошти не заборонені законодавством.

Фінансова  підтримка  обслуговуючого  кооперативу  «Надія  –  19»  із
сільського бюджету для здійснення приєднання до електричних мереж системи
розподілу  здійснюється на умовах участі  ОК «Надія – 19» у спів фінансуванні
в розмірі 50 % від суми виставленого на оплату рахунку. 

Кошти на реалізацію Програми перераховуються розпорядником коштів
сільського  бюджету  на  рахунок  ОК  «Надія-  19»  відкритий  в  управлінні
Державної казначейської служби України в Сумському районі Сумської області.

Відкриття рахунків,  реєстрація,  облік  зобов’язань в  органах Державної
казначейської  служби  та  проведення  операцій  з  використанням  бюджетних
коштів  здійснюється  у  порядку,  встановленою  Державною  казначейською
службою України. 

Обсяг  фінансування  Програми  з  місцевого  бюджету  є  орієнтовним  і
залежить від наданих для розрахунків документів з прийняттям відповідного
рішення, виходячи з можливостей бюджету, яке є остаточним.

V. Очікувані результати Програми
Виконання Програми сприятиме розвитку та  розбудові кооперативного

руху,  розширенню можливостей  отримання  фінансової  допомоги  сільського
населення, підвищенню рівня його добробуту.

Ресурси,  передбачені  Програмою,  будуть  спрямовані  на  підтримку
кооперативу. А  приклад  створення  кооперативу дасть  поштовх  на  створення
нових  кооперативів  з  надання  послуг, обробітку  землі  та  збирання  врожаю
сільськогосподарських культур, молочарських, багатофункціональних, зернових
та інших  кооперативів.

Реалізація  даної  Програми  в  цілому  надасть  можливість  населенню
конкретного населеного пункту отримувати послуги з енергопостачання. 

Секретар сільської ради В.В.Непийвода

   Додаток 1



     до Програми

ПАСПОРТ
програми підтримки розвитку ОК «Надія – 19» до 2020 року

1
Ініціатор 
розроблення 
Програми

Виконавчий комітет сільської ради

2
Нормативно-правові
документи

Цивільний кодекс України,  закони України “Про
кооперацію”,  “Про  державну  реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

3 Розробник Програми Виконавчий комітет сільської ради

4
Відповідальні 
виконавці Програми

Виконавчий комітет сільської ради, ОК «Надія – 
19»

5 УчасникиПрограми
Виконавчий комітет сільської ради, ОК «Надія – 
19»

6
Термін реалізації 
Програми

2019 рік

7
Джерела 
фінансування

місцевий  бюджет, кошти  ОК  «Надія  –  19»  інші
джерела, не заборонені законодавством

8

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів,
необхідних для 
реалізації Програми,
усього (тис. грн.)

150,00

Додаток 2



до Програми

Перелік заходів, напрямки фінансування та джерела фінансування

№
 
п
/
п

Зміст заходу Термін
виконання

Напрямки
фінансування

Джерела фінансування
тис. грн. 

1. Надання
фінансової
підтримки на
умовах
співфінансув
ання  ОК
«Надія – 19»

Протягом
2019 року

Організація
будівництва

трансформаторної
підстанції,
замовлення

технічних умов,
приєднання до

електричних мереж
системи розподілу

місцевий 
бюджет

     75,0

Власні
кошти ОК
«Надія –

19»

75,0

Секретар сільської ради В.В.Непийвода
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