Проєкт

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від
м. Краматорськ

№

Про затвердження Меморандуму про
співпрацю з імплементації Проєкту
«Покращення
житлових
умов
внутрішньо переміщених осіб на
Сході України» в м. Краматорськ

З метою забезпечення доступним житлом внутрішньо переміщених осіб і
вразливих місцевих жителів Східної України в м. Краматорськ, розширення житлового
фонду, що перебуває в комунальній власності Краматорської міської ради, керуючись
ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Меморандум про співпрацю з імплементації Проєкту «Покращення
житлових умов внутрішньо переміщених осіб на Сході України» в м. Краматорськ (надалі
- Меморандум) (додається).
2. Міському голові, Панкову Андрію Вікторовичу, підписати Меморандум від імені
Краматорської міської ради.
3. Загальний контроль та координацію роботи щодо виконання умов Меморандуму
покласти на відділ інвестиційної діяльності та зовнішніх зв’язків (Грідасов).
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток
до рішення міської ради
№

МЕМОРАНДУМ
ПРО СПІВПРАЦЮ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРОЄКТУ
«ПОКРАЩЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА
СХОДІ УКРАЇНИ»
МІЖ
МІНІСТЕРСТВОМ З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ,
МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ З МІГРАЦІЇ ТА
МІСЬКОЮ РАДОЮ КРАМАТОРСЬКА

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(бенефіціар, далі – Міністерство), з одного боку, Міжнародна організація з міграції
(виконавець, далі – МОМ) з іншого боку, та міська рада Краматорська (реципієнт, далі –
Міська рада), як третя сторона, надалі разом іменовані «Сторонами», усвідомлюючи
важливість об’єднання їхніх зусиль у процесі розроблення та реалізації спільного проєкту
у сфері забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб і вразливих місцевих жителів
Східної України,
Погодилися підписати цей Меморандум про співпрацю з імплементації проєкту
«Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на Сході України» (далі —
Меморандум), що реалізується на підставі Угоди, укладеної між МОМ та KfW 25 березня
2020 року (BMZ-№ 2018 67 597) про таке:
Стаття 1. Мета Меморандуму
Мета цього Меморандуму полягає в налагодженні та розвитку співпраці між Сторонами в
межах відповідних повноважень і наявних ресурсів для реалізації спільного проєкту у
сфері забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та вразливих місцевих жителів
на Сході України (далі – «Житловий проєкт»).
Стаття 2. Сфери співпраці
Сторони погоджуються співпрацювати з метою забезпечення доступності житла для
внутрішньо переміщених осіб і вразливих категорій місцевих жителів (далі-отримувачі) у
Східній Україні реалізовуючи такі завдання:
1. Розширення житлового фонду (квартир), що перебуває в комунальній власності
Міської ради та може використовуватися виключно з метою покращення житлових
умов внутрішньо переміщених осіб і вразливих місцевих жителів Східної України
(далі – отримувачі), використовуючи програми оренди та оренди з правом викупу
житла (остання модальність є предметом удосконалення законодавства України)
для його передачі в користування та/або у власність отримувачів.
2. Придбання житла (квартир) на вторинному ринку в комунальну власність Міської
ради.

3. Будівництво нового житла, що перебуватиме в комунальній власності Міської
ради, для цілей оренди та оренди з правом викупу (остання модальність є
предметом удосконалення законодавства України).
4. Застосування механізмів енергоефективності, щоб забезпечити енергозбереження, а
також зниження витрат на технічне обслуговування та щомісячних комунальних
платежів, які здійснюються отримувачами.
5. Удосконалення управління ризиками та розвиток спроможності персоналу Міської
ради, відповідального за протидію нецільовому / неефективному розподілу житла
(квартир) і управлінню ним.
6. Співпрацювати в рамках виконання Житлового проєкту та налагодити ефективний
нагляд і координацію дій щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб
та вразливих місцевих жителів Східної України, а також щодо інших дотичних
спільних дій.
7. Інші сфери спільного інтересу Сторін.
Стаття 3. Форми співпраці
Сторони погоджуються на взаємну співпрацю в таких формах:
1.
Здійснення спільних заходів (наприклад, сприяння розвитку житлового сектору та
будівництва на законодавчому рівні, заходи з розвитку спроможності, інформаційнопросвітницькі кампанії тощо).
2.

Обмін і поширення належних міжнародних практик, зокрема досвіду ЄС.

3.
Розроблення пропозицій і рекомендацій для відповідних зацікавлених сторін за
межами Житлового проєкту.
4.
Регулярні консультації та обмін інформацією та документами між собою з питань,
що становлять спільний інтерес.
5.
Розроблення та реалізація спільних програм і проєктів, участь у реалізації
національних, регіональних і міжнародних ініціатив.
6.

Інші взаємно погоджені форми співпраці.
Стаття 4. Заходи

Щоб забезпечити успішну імплементацію цього Меморандуму, Сторони, у межах своїх
повноважень, мають намір:
1.
Створити ефективні механізми реалізації Житлового проєкту, вказані у статті 5
цього Меморандуму.
2.
Проводити, за необхідності, регулярні консультації щодо координації управління,
будівництва та майнових питань у рамках Житлового проєкту, а також їх гармонізації з
належними практиками ЄС у сфері екологічних стандартів житла та їх
енергоефективності.

3.
Надавати підтримку в розробленні
методологій для Житлового проєкту.

розширених

процедур

і

операційних

4.
Здійснювати заходи з розбудови спроможності для потреб Міської ради:
організовувати засідання робочих груп, тренінги, семінари та навчальні поїздки.
5.
Будь-які інші спільні заходи відповідно до цього Меморандуму можуть бути
погоджені Сторонами та викладені в окремих письмових документах.
Стаття 5. Механізми реалізації Проєкту
Щоб забезпечити імплементацію цього Меморандуму та досягнення його цілей, буде
створено Наглядову раду проєкту, Муніципальний орган управління, Фонд місцевого
розвитку, як указано нижче:
5.1 Наглядова рада Проєкту щодо забезпечення житлом (НРП) включає представників
МОМ і Міністерства.
НРП зобов’язана:
1. Здійснювати загальний нагляд і контроль, розробляти політику та правила
Житлового проєкту.
2. Розглядати звіти муніципальних органів управління (див. п. 5.2).
3. Здійснювати нагляд за всіма тендерами в рамках Житлового проєкту.
4. Координувати діяльність третіх осіб, які мають інтерес/здійснюють діяльність у
сфері дії Житлового проєкту.
5.2 Муніципальні органи управління (МОУ) створюються на муніципальному рівні
Міською радою. МОМ виконує консультативну роль. До складу МОУ входить технічний
персонал, що спеціалізується на містобудуванні та соціально-економічній політиці і
розвитку на місцевому, регіональному та центральному рівнях, а також представники
місцевих громад (якщо організації місцевих громад висловлять бажання взяти участь у
роботі).
МОУ зобов’язаний:
1. Керувати поточними справами Житлового проєкту протягом строку його реалізації
у межах, передбачених Статутом МОУ, що затверджується рішенням Міської ради.
2. Здійснювати нагляд за щоденною експлуатацією протягом періоду після реалізації і
до набуття отримувачами права власності на житло.
3. Забезпечувати дотримання всіх вимог відповідно до національних стратегій.
4. Здійснювати управління Фондом місцевого розвитку (див. п. 5.3) у межах,
передбачених Статутом МОУ, що затверджується рішенням Міської ради, для
встановлення пріоритетів, розроблення та пропонування проєктів з метою
сприяння сталому розвитку та соціальній згуртованості, що підлягають
затвердженню з боку НРП.
5. Виявити можливості фінансування — державного та міжнародного (приватного
або публічного) — доступні для економічного зростання та соціального розвитку,
що відповідають визначеним цілям Житлового проєкту і можуть сприяти їх
досягненню.
6. Надавати НРП квартальні технічні та фінансові звіти.
5.3 Фонд місцевого розвитку (ФМР) створюється МОУ до відбору отримувачів в рамках
Житлового проєкту. До ФМР вносяться всі кошти, доступні МОУ протягом періоду
реалізації Житлового проєкту, - щомісячні платежі за житло.

ФМР зобов’язаний використовувати щомісячні платежі виключно для технічного
обслуговування та розвитку інфраструктури, створеної в ході виконання Житлового
проєкту, а також для реалізації проєктів, пропонованих МОУ і затверджених МОМ/НРП .
Стаття 6. Індивідуальні обов’язки Сторін
У рамках реалізації Житлового проєкту на Сторони покладаються такі індивідуальні
обов’язки:
6.1. Міністерство зобов’язане:
1. Виконувати функції бенефіціара Житлового проєкту міжнародної технічної
допомоги в розумінні українського законодавства.
2. Забезпечувати комунікацію з Урядом України з питань, пов’язаних із підтримкою
реалізації Житлового проєкту.
6.2. МОМ зобов’язана:
1. Забезпечити технічний огляд будівель і території на земельних ділянках, виділених
під будівництво в рамках Житлового проєкту.
2. Фінансувати усі заходи з метою реалізації Житлового проєкту відповідно до Плану
закупівель за наявності фінансування від Донора.
3. Здійснювати контроль за введенням в експлуатацію та реєстрацією житлових
одиниць під патронатом МОУ.
4. Підтримати передачу житлових одиниць у комунальну власність Міської ради.
6.3. За умов прийняття рішень шляхом голосування щодо дозволу на участь у Житловому
проєкті Міська рада зобов’язана:
1. Залучити, за власний кошт, технічний персонал, необхідний для створення
Муніципального органу управління (МОУ) і надати суму коштів на виплату
заробітної плати представникам, залученим до роботи в МОУ, як майновий внесок
у Житловий проєкт.
2. Надати будівлі та/або земельні ділянки як майновий внесок для реконструкції/
завершення незакінченого будівництва.
3. Затвердити рішення про утворення Фонду місцевого розвитку (ФМР) для цілей
реалізації Житлового проєкту.
4. Усе майно, придбане в ході реалізації Житлового проєкту використовуватиметься
та відчужуватиметься тільки в інтересах отримувачів (не менше 80% внутрішньо
переміщених осіб та до 20% вразливих місцевих жителів).
5. Забезпечити передачу житла отримувачам Житлового проєкту, які будуть
користуватись програмою оренди з правом викупу, після завершення періоду
виплати ціни житла, відповідно до документації Житлового проєкту.
6. Планувати та виконувати роботи, необхідні для підключення нових будівель до
міської інфраструктури до завершення приймання житла.
Стаття 7. Співпраця з іншими Установами

Щоб забезпечити імплементацію цього Меморандуму та досягнення його цілей, Сторони
можуть співпрацювати з іншими органами, установами та організаціями, належним чином
дотримуючись положень цього Меморандуму.
Стаття 8. Очікувані результати від реалізації Житлового проєкту
Очікуваними результатами від реалізації Житлового проєкту є:
1. Придбано житло (квартири) на вторинному ринку в комунальну власність Міської
ради, для цілей оренди та оренди з викупом (остання модальність є предметом
удосконалення законодавства України).
2. Побудовано нове житло, що перебуває в комунальній власності Міської ради, для
цілей оренди та оренди з викупом (остання модальність є предметом
удосконалення законодавства України).
3. Забезпечено енергозбереження та знижено витрати на технічне обслуговування та
щомісячні комунальні платежі, які здійснюються отримувачами.
4. Розвинено спроможність персоналу Міської ради, відповідального за протидію
нецільовому/неефективному розподілу житла (квартир) і управлінню ним та
удосконалено управління ризиками.
Стаття 9. Кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності Житлового
проєкту
1.

Кількість осіб/сімей забезпечених житлом– орієнтовно 750 осіб;

2.
Кількість придбаного житла (квартир) на вторинному ринку – орієнтовно 30
квартир;
3.

Кількість побудованого житла – орієнтовно 250 квартир;

4.

Забезпечено енергозбереження.

5.

Розвинено спроможність персоналу Міської ради.
Стаття 10. Перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших
ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках Житлового проєкту

Перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що
придбаваються, надаються в рамках Проєкту щодо забезпечення житлом визначено
в Плані закупівель.

Стаття 11. Строк дії Меморандуму
Цей Меморандум укладається на період реалізації Житлового проєкту і вступає в силу в
день його підписання належним чином уповноваженими представниками всіх Сторін.
Строк дії зобов’язань МОМ збігається зі строком дії Житлового проєкту.
Строк дії зобов’язань Міської ради обмежується виконанням усіх зобов’язань за цим
Меморандумом, але має становити не менше ніж 15 років при належному нагляді
Міністерства.
Строк реалізації Житлового проєкту становить 5 років, до 24 березня 2025 року.

Стаття 12. Інші положення
1.
Уся інформація включно із особистими даними, що потрапляє до Сторін або стає їм
відомою у зв’язку з цим Меморандумом, вважається суворо конфіденційною. Особисті
дані не будуть повідомлятися будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди
особи, якої це стосується. Сторони дотримуватимуться принципів захисту інформації
МОМ у випадках, якщо вони збирають, отримують, передають або зберігають будь-які
особисті дані у процесі виконання цього Меморандуму. Ці зобов’язання залишаються в
силі після завершення або припинення дії цього Меморандуму.
2.
Уся інтелектуальна власність, а також інші права власності, у тому числі, але не
обмежуючись, патенти, авторські права, торгові марки і права власності на дані, отримані
в рамках впровадження Проєкту відповідно до цього Меморандуму, належать МОМ, у
тому числі, без будь-яких обмежень, права на використання, копіювання, адаптацію,
публікацію та поширення будь-яких відповідних матеріалів або частин таких прав.
3.
Жодні положення в тексті цього Меморандуму або пов’язані з ним не повинні
вважатися явною або неявною відмовою від будь-яких привілеїв та імунітетів МОМ як
міжурядової організації.
4.
Будь-які спори, розбіжності або претензії, що виникають із цього Меморандуму або
у зв’язку з ним, вирішуються шляхом подальших консультацій і переговорів між
Сторонами.
У випадку, якщо спір, розбіжність або претензія не було вирішено шляхом переговорів
протягом 3 (трьох) місяців з моменту отримання повідомлення від однієї зі Сторін про
існування такого спору, розбіжності або претензії, кожна Сторона може звернутися за
вирішенням такого спору, розбіжності або претензії шляхом примирення одним
посередником у відповідності з Погоджувальним регламентом ЮНСІТРАЛ 1980 року.
Стаття 16 Погоджувального регламенту ЮНСІТРАЛ не застосовується.
У випадку, якщо таке примирення не вдалося, будь-яка Сторона може передати спір,
розбіжність або позов до арбітражу, не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) місяців, після дати
припинення погоджувальної процедури відповідно до статті 15 Погоджувальної
регламенту ЮНСІТРАЛ. Арбітражний розгляд буде проводитися відповідно до
Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 2010, затвердженого в 2013 році. Кількість арбітрів
- один; мова арбітражного розгляду є англійська, якщо інше не погоджено Сторонами у
письмовій формі. Арбітражний суд не має права присуджувати штрафні санкції.
Арбітражне рішення буде остаточним і обов'язковим.
Цей Меморандум, а також арбітражна угода, зазначена вище, регулюються умовами
Меморандуму та доповнюються міжнародно визнаними загальними принципами права,
щодо питань не охоплених Меморандумом, з метою виключення будь-якої однієї
національної системи права, яка б відсилала Меморандум до законів будь-якої конкретної
юрисдикції. Визнані на міжнародному рівні загальні принципи права, включають
Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. Вирішення спорів має
здійснюватися конфіденційно обома Сторонами. Ця стаття зберігає чинність після
закінчення строку або припинення дії цього Меморандуму.
5.
Цей Меморандум не створює додаткових фінансових зобов’язань для Сторін.
Фінансування відповідних заходів, передбачених цим Меморандумом, здійснюється за
окремими письмовими угодами між Сторонами.

6.
До цього Меморандуму можуть вноситися зміни за взаємною згодою Сторін. Такі
зміни мають бути в письмовому вигляді у формі протоколів, які є невід’ємною частиною
цього Меморандуму.

Вчинено в м. Києві _____________ 2020 року у трьох примірниках, кожен українською і
англійською мовами, обидва тексти мають однакову автентичність. У разі розбіжностей
між українським і англійським текстами, переважну силу має текст англійською мовою.
Міністерство з питань
реінтеграції тимчасово
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