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ПЛАН 

роботи Ради голів будинкових комітетів та ОСББ при міському голові 

м.Івано-Франківська 

на 2012 рік 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Період  

проведення  

Учасники 

(організатори) 

1 Організація проведення 

розширеного засідання Ради БК та 

ОСББ щодо планування основних 

заходів співпраці виконавчого 

комітету та органів самоорганізації 

населення 

 

Січень  Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

2 Організація вивчення та розгляду 

Положення та умови участі органів 

самоорганізації населення (ОСН) у 

міському Конкурсі проектів та 

програм розвитку місцевого 

самоврядування 

 

Лютий  Р.Марцінків 

Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

3 Організація та отримання  

методичних рекомендацій, 

консультації щодо умов та порядку 

проведення міського огляду-

конкурсу на кращий будинковий 

комітет, краще ОСББ м.Івано-

Франківська 

 

Березень М.Саєвич 

Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

4 Проведення навчання спільно з  

експертно-аналітичним відділом 

виконавчого комітету Івано-

Франківськоїх міської ради щодо 

участі будинкових комітетів у 

міському конкурсі проектів та 

программ розвитку місцевого 

самоврядування 

Березень  Н.Лишак 

Х.Федотова 

О.Бачинська 

Б.Питель 



5 Подання заявок на отримання 

зелених насаджень та підготовка до 

проведення міського огляду-

конкурсу на кращий БК та ОСББ 

 

Квітень Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

6 Участь членів Ради БК та ОСББ в 

роботі комісій, комітетів та рад, які 

функціонують у виконавчому 

комітеті міської ради  

 

При потребі О.Бачинська 

Б.Питель 

7 Залучення ОСН , ОСББ та ЖБК 

щодо здійснення заходів до 

відзначення 350-річчя міста Івано-

Франківська: 

- облаштування зупинок 

громадського транспорту; 

- ремонту міжбудинкових 

проїздів; 

- обрізці дерев; 

- освітлення вулиць, дворів, 

проїздів; 

- облаштування спортивних та 

дитячих майданчиків; 

- висадки зелених насаджень 

- інше 

 

Березень-

Травень 

А.Лис 

Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

8 Про готовність  дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків м.Івано-

Франківська до використання їх у 

період літніх канікул та питання 

благоустрою на березі річок міста 

Івано-Франківська 

 

Травень О.Бачинська 

Б.Питель 

9 Організація зустрічі з відповідними 

службами щодо надання якісних 

послуг з опалення та гарячого 

водопостачання, впровадження 

альтернативних і відновлювальних 

джерел енергопостачання в  

котельнях міста Івано-Франківська 

 

Червень О.Бачинська 

Б.Питель 

10 Організація семінару щодо 

впровадження енергоощадних 

заходів у житлових будинках за 

кошти інвестиційних програм з 

метою зменшення споживання 

ними енергії 

Червень-

Липень 

Б.Білик 

О.Бачинська 

Б.Питель 



11 Організація проведення зустрічі з 

підприємствами надавачами послуг 

з вивозу побутових відходів у 

м.Івано-Франківську 

 

Липень Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

12 Організація проведення  

розширених засідань Ради голів 

будинкових комітетів та ОСББ за 

участю керівників структурних 

підрозділів виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради 

 

Щоквартально В.Анушкевичус 

О.Бачинська 

Б.Питель 

13 Проведення засідань Ради голів 

ОСН, ОСББ та ЖБК 

За потребою Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

14 Організація проведення наради з 

надавачами послуг з утримання 

будинків та прибудинкових 

територій 

 

Серпень В.Войтик 

Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

15 Про підсумки виконання планових 

робіт з поточного та капітального 

ремонту житлового фонду міста 

Івано-Франківська 

 

Серпень М.Саєвич 

О.Бачинська 

Б.Питель 

16 Про стан ліфтового господарства та 

реалізація інвестиційних проектів з 

технічного переоснащення та 

капітального ремонту ліфтів в 

будинках 

 

вересень Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

17 Організація проведення зустрічі 

Ради БК та ОСББ з 

правоохоронними органами щодо 

дотримання правопорядку на 

території мікрорайонів міста 

 

вересень Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

18 Підготовка з внесення змін до 

Положення про ОСН відповідно до 

вимог Податкового кодексу 

 

жовтень Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

19 Зустріч з депутатським корпусом 

Івано-Франківської міської ради 

листопад Р.Марцінків 

О.Бачинська 

Б.Питель 

20 Участь в роботі семінарів, круглих 

столів, конференцій щодо співпраці 

з іншими громадськими 

За потребою О.Бачинська 

Б.Питель 



організаціями та об’єднаннями 

власників житла 

 

21 Про підготовку до опалювального 

сезону в м.Івано-Франківську 

Вересень-

грудень 

Н.Лишак 

О.Бачинська 

Б.Питель 

22 Допомога ініціативним групам 

щодо створення будинкових 

комітетів та ОСББ в м.Івано-

Франківську 

 

Постійно Члени Ради  

БК та ОСББ 

23 Підготовка звіту про роботу Ради 

голів БК та ОСББ за 2012 рік 

 

Грудень О.Бачинська 

Б.Питель 

 
 
 
 

Голова Ради голів БК та ОСББ                                       Ольга Бачинська 

 

 

Секретар Ради голів БК та ОСББ                                   Богдан Питель 


