
Призначення управителя в примусовому порядку органом 
місцевого самоврядування 

 

 

Станом на сьогодні співвласники багатоквартирного будинку, в якому не 

створено об’єднання співвласників, і доці не прийняли рішення про форму 

управління багатоквартирним будинком. Тому при відсутності ініціативи від 

співвласників багатоквартирного будинку управління таким будинком буде 

здійснюватися управителем, який призначається на конкурсних засадах 

виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований 

багатоквартирний будинок.  

У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком 

визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-

комунального господарства, а договір про надання послуг з управління 

багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників 

підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, 

за рішенням якого призначено управителя. 

Створення переліку будинків 

 Організатор конкурсу складає перелік будинків, в яких не створено 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не 

прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, та 

оголошує щодо них конкурс з призначення управителя. 

 Із складеного переліку організатор конкурсу визначає об’єкти конкурсу. 

Створення комісії 

 Для проведення конкурсу організатор конкурсу створює конкурсну 

комісію, склад якої та положення про яку затверджуються організатором 

конкурсу. Головою конкурсної комісії призначається представник 

організатора конкурсу. 

 До складу конкурсної комісії за рішенням організатора конкурсу можуть 

входити представники профільних громадських об’єднань у сфері житлово-

комунального господарства та органів самоорганізації населення (за згодою). 

 До складу конкурсної комісії не можуть входити учасники конкурсу, 

представники учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи учасників 

конкурсу, члени сім’ї та близькі особи  посадових осіб та власників 

корпоративних прав учасників - юридичних осіб. 

 У разі якщо об’єктом конкурсу є багатоквартирний будинок, 

співвласники якого звернулися до організатора конкурсу з проханням 

призначити управителя, до складу конкурсної комісії входить(ять) 

уповноважена(і) особа (особи) співвласників цього багатоквартирного 

будинку. Уповноважена(і) особа (особи) співвласників будинку може 

(можуть) залучатися до складу конкурсної комісії протягом усього часу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-16#n13


роботи конкурсної комісії, але не пізніше дня оголошення переможця 

конкурсу. 

 Для проведення конкурсу конкурсна комісія готує конкурсну 

документацію, яка затверджується його організатором. 

 

Оприлюднення проведення конкурсу та подання пропозицій 

Організатор конкурсу розміщує на офіційному веб-сайті органу місцевого 

самоврядування оголошення про проведення конкурсу, інформацію, також 

про способи і місце отримання конкурсної документації, розмір плати за 

участь у конкурсі (у разі її визначення організатором конкурсу). 

Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу організатор 

конкурсу публікує в засобах масової інформації. 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менше 

тридцяти календарних днів з дати опублікування в друкованому засобі 

масової інформації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу. 
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Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі, яка не 

повинна перевищувати 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 

кожний об’єкт конкурсу. 

Плата за участь у конкурсі вноситься одноразово учасниками конкурсу на 

рахунок його організатора, використовується для покриття витрат, пов'язаних 

з підготовкою та проведенням конкурсу, та учасникам не повертається. 

Надання документації 

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою 

організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих  днів після 

надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається 

спосіб надання конкурсної документації. 

 Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до 

закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за 

роз'ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, 

який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня 

отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на своєму 

офіційному веб-сайті. 

 При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою 

надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, 

який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу. 

Подання заяви та конкурсних пропозицій 

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають його організатору заяву. 

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті 

щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну 

атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер 

(управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - 

юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження 

професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором 

щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну 

атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер 

(управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної 

особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року). 

Розгляд заяв та оцінка конкурсних пропозицій 

Конкурсні пропозиції, які не було відхилено з підстав, передбачених 

пунктом 5 цього розділу, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо 

кожного об’єкта конкурсу. 

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що 

визначається організатором конкурсу, з урахуванням такого розподілу балів за 

встановленими критеріями. 

 

Визначення переможця конкурсу та укладення договору 

 Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав 

максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу. Переможець  конкурсу за 

кожним об’єктом конкурсу оголошується на засіданні конкурсної комісії, на 

яке запрошуються всі учасники конкурсу або уповноважені ними особи. У разі 



якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була 

відхилена, він оголошується переможцем конкурсу. Протягом п'яти 

календарних днів з дня прийняття виконавчим органом місцевої ради рішення 

про призначення управителя з переможцем конкурсу укладається договір про 

надання послуги з управління багатоквартирним будинком. 

Договір про надання послуги за кожним багатоквартирним будинком, що 

входив в об’єкт конкурсу, строком на один рік від імені співвласників 

багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого органу 

місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель. 

 Інформація про управителя, з яким укладено договір про надання 

послуги, доводиться до відома співвласників багатоквартирного будинку 

шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого 

самоврядування та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій 

території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, 

відповідного оголошення. Оголошення має містити інформацію про повне 

найменування (прізвище, ім’я, по батькові) управителя, його контактні 

телефони, номер та дату укладання договору, ціну послуги. 

 У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про 

надання послуги або неукладення договору з його вини у строк, конкурсна 

комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число 

балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або 

оголосити повторний конкурс 


