
дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ах, сВ. ,юа/

Про створення координацiй:lоТ ради з

питанъ сприяння розвитку ОСББ та ЖБК у

,Щеснянсъкому районi MicTa Кисва

ВiдповiднО дО ЗаконУ УкраiнИ кПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

постанови Кабiнiу MiHicTpiB Украiни вiд 14 березня2Оl2 року Ng 201 <<Про

утворення Нацiональноi Ради з питань створення та забезпечення

днань
вчого ор
ii) вiл 2

координацiйноi ради з питань сприяння

редакцii розпорядження виконавчого органу б

MicbKoi д.р*чu"оi] адмiнiстрацii) вtд2З вересня 2015 року Nч 9З2), враховуючи

листи Дсоцiацii <об'еднань Ъ.ri"rласникiв багатоквартирних булинкiв та

снянського району MicTa Кисва> вiд

08 вересня 2021 року N 7, з метою

никiв багатоквартирних булинкiв та

житлово-булiвельних кооперативlв :

1. Створити коорДинацiйну раду з питань сприяння розвитку осББ та хtБК

у Щеснянському райЪнi MicTa Кисва та затвер дити fi персональний склад, що

додаеться.

2. Затвердити Положення про координацiйну раду з питань сприяння

розвитку осЁь та жБк у.щеснянському районi MicTa кисва, що додасться,

3. Визнати такими, що втратиличиннiсть:

розпоряДженнЯ .ЩеснянсЬкоi райоНноi В MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ

вiд it .ру!"о 2011 року }Г9 782 кПро створення координацiйноi Ради з питань

сприяння розвитку осББ в'.щеснянському районi MicTa кисва>;

розпорядження ,,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

вiд 31 сiчня 2О15 року N9 50 пПро внесення змiн до розпорядження .Щеснянськоi

районноi в MicTi K"eBi державнОi адмiнiСтрачiТ вiд 21 грулня 2011 року Nэ 782>,



4. ВiДДiЛУ З ПиТань внутрiшньоТ полiтики, зв'язкiв з громадськiстю та
ЗаСОбами масовоТ iнформацii !еснянськоТ районноТ в MicTi Киевi державноi'
а;tмiнiстрацii забезпечити висвiтле1,1ltl, змiсту цього розпоряllжеlIня 1-Ia

сlфluii,ilrому веб-сайтi ЩеснянськоТ ;l:rйонноТ в MicTi Кисвi дерiкавIlоТ
адмirriстрацii'.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
I'оЛови ЩеснянськоТ раЙонноТ ^ v icTi КиеBi державноТ адмiнiстрачiТ
М. Загуменного.

В. о. голови Iрина АЛСКССеНКО



Розпорядження !еснянськоТ районноТ

Персональний скJIад

координацiйноi ради з питань сприянЕя розвитку ОСББ та ХtБК

у,Щесrrянському районi MicTa Кисва

заступник голови Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi

державноТ адмiнiстрацiТ, голова координацiйноi ради ;

tОрiй Петрович
начzUIьник Управлiння житлово-комунztльного
господарства ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi

державноТ адмiнiстрачiI, засryпник голови

координацiйноТ ради;

пЕтрЕнко член Асоцiацii (оСББ та ЖБК,Щеснянського району
МаксиМ ВолодиМировиЧ м. Кисва)), голова правлiння осББ <<Лiскiвська-12>>,

осББ <Бальзака 65>, засryпник голови координацiйноi

ради;

лукАшЕвиL{ заступник начальника - начiшьник вiддiry житлово-

Лtодмила днатолiТвна комунiLльного господарства Управлiння житлово-

комунzlльного господарства .щеснянськот районноi в

MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачii, секретар

координацiйноi ради;

голова правлlнtlя ЖБк <йiMiK-22), управитель в осББ
кСвропейський булинок Jф 16) (за зголою);

гдлицЬкиЙ член дсоцiацii (оСББ та ЖБК ,Щеснянського району
Валерiй Вiталiйович м. Кисва), голова правлiння жБК кШовковик-10> (за

згодою);

зАтвЕрд}кЕ,но

ЗАГУМЕННИЙ
микола Васильович

рогАтюк

БАсюк
lBaH Васильович

змАровА
Свiтлана Володимирiвна

КАРАСЕНКО
Юрiй Iванович

голова правлiння жБК кАрсена-гrець-23> (за згодою);

засryпник директора комунального пiдприемства

<Керуюча компанiя з обстцтовуванЕя житлового

фо*rду,Щеснянського району м. Кисва>;

KOPHICHKO члеН Громадськоi ради при Щесrrянськiй районнiй в

I]асиль Васильович MicTi Киевi лержавнiй адмiнiстраuiТ (за згодою);



мАlVIАлигА
IJадiя Олександрiвна

ОЛЕКСЕНКО
Любов Григорiвна

СВIНТОЗЕЛЬСЬКА
Олена Валерiiвна

ткАчЕнко
Андрiй Павлович

хАрчЕнко
Костянтин Вiкторович

якrвЕць
Вiталiй Олександрович

Начальник Управлiння
житлово-комунапьного господарства

2

голова правлiнгiя ЖБК к!нiпровський-2>> (за згодою);

голова правлi ння ЖБК <Арсеналець- l 2>> (за згодою) ;

голова Асоцiацii (ОСББ та ЖБК,,Щеснянського району
м. Кисва>>, голова правлiння ОСББ <<КиiЪенерго>,

ОСББ KKioTo, 3> (за згодою);

член Асоцiацii (ОСББ та ЖБК.Щеснянського району
м. Киева), голова правлiння ОСББ <Закревського, l 01>
(за згодою);

член Громадськоi ради при Щеснянськiй районнiй в
MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацiT (за згодою);

член АсоцiацiТ (ОСББ та ЖБК .Щеснянського району
м. Киева)), голова правлiння ЖБК <Рiчковик-2>> (за
згодою).

рогАтюк



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi державноi адмiнiсдрдцii

ý+т
ПОЛОЖЕНFUI

про координацiйну раду з питань сприяння розвитку ОСББ та ЖБК
у,Щеснянському районi MicTa Киева

1. Координацiйна рада з питань сприяння розвитку ОСББ та ЖБК у
!еснянському районi MicTa Киева (далi - Рада) - тимчасовий консультацiйно-
дорадчий орган, що утворюеться розпорядженням .ЩеснянськоI районноI в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii.

2. Рада у своiй дiяльностi керусться Конституцiсю та законами Украiни,
актами Верховноi Ради Украiни, Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, рiшеннями Киiвськоi MicbKoi ради, розпорядженнями Киiвського
мiського голови та виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрачii), розпорядженнями ,.ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрачii та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради е:

3.1. Сприяння координацii дiй органiв MicbKoi влади з питань створення
ОСББ та розвитку ОСББ i ЖБК у ,Щеснянському районi MicTa Киева;

З.2. Пiдготовка пропозицiй вiдповiдним органам щодо забезпечення
функцiонування ОСББ та ЖБК у ,Щеснянському районi MicTa Киева.

3.3. Рада вiдповiдно до покладених на Hei завдань:
3.3.1. Проводить аналiз стану справ та причин виникнення проблем у

процесi функчiонування ОСББ та ЖБК у .Щеснянському районi MicTa Киева;
З.З.2. Розглядае звернення голiв правлiння ОСББ та ЖБК з питань

функцiонування, т8, в разi необхiдностi, з€шучае представникiв iнших
органiзацiй, в тому числi надавачiв послуг.

З.З.З. За результатами напрацювань гоryе звернення та необхiднi пропозицiТ
для розгляду питань на засiданнi координацiйноi ради з питань сприяння
розвитку ОСББ та ЖБК в MicTi Кисвi.

4.Рада мае право:
4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку iнформацiю вiд

пiдприемств, устан в, органiзацiй незапежно вiд форм власностi, громадських
об'еднань;

4.2. Проводити наради, семiнари, засiдання, конференцii;
4.3. Запрошувати до участi у своiй роботi представникiв органiв виконавчоi

влади, громадських об'сднань, пiдприемств - надавачiв та виконавцiв житлово-
комун€tльних послуг.

5. Рада пiд час виконаннrI покJIадених на Hei завдань взаемодiе з державними
органами, виконавчим органом Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвською мiською
державною адмiнiстрацiею), пiдприемствами, установами, органiзацiями,
громадськими об' еднаннями тощо.



6. Персональний склад Ради затверджу€ться розпорядженням Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

7. Раду очолюе заступник голови Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, який забезпечуе здiйснення повноважень в галузi
житлово-комунаJIьного господарства.

8. Голова Ради мас двох заступникiв, один з яких е начальник Управлiння
житлово-комунЕLльного господарства .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, iнший - вiд громадськостi.

9. Формою роботи Ради е засiдання, що проводяться один раз на мiсяць.
голови або членiв Ради в разi

його вiдсутностi - один iз його

Позачерговi засiдання проводяться за рiшенням
потреби.

ЗасiданняРади проводить iT голова, а у разi
заступникiв.

Пiдготовку матерiалiв для розгляду на засiданнях Ради забезпечу€ секретар.
Пропозицii та рекомендацii Ради зазначаються у протоколi засiдання, який

пiдписусться головуючим та секретарем. ПропозицiТ та рекомендацii вважаються
схваJIеними, якшо за них проголосувало бiльш як половина присутнiх на
засiданнi членiв Ради.

У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним с голос головуючого на
засiданнi.

10. Засiдання Ради вважасться правомочним, якщо на ньому присутнi бiльш
як половина iT членiв.

1 1. Органiзацiйне забезпечення дiяльностi Ради здiйснюс Управлiння
житлово-комунаJIьного господарства Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii.

Начальник Управлiння
житлово-комун€tльного господарства Юрiй РОГАТЮК


