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ПЛАН 

співпраці виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з 

органами самоорганізації населення 

на 2011 рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Період 

проведення 

Відповідальні 

1. Проведення наради з головами БК та 

ОСББ щодо планування основних 

заходів співпраці виконавчого комітету 

та органів самоорганізації населення. 

лютий Г.Галіпчак 

Б.Питель 

 

2. Надання допомоги Раді БК та ОСББ в 

організації проведення засідання щодо 

обговорення плану роботи Ради на 

2011р. 

лютий Г.Галіпчак 

Б.Питель 

 

3. Організація проведення зустрічі Ради 

голів будинкових комітетів та ОСББ з 

заступником міського голови 

М.Б.Саєвичем. 

щоквартально Г.Галіпчак 

Б.Питель 

4. Організація проведення зустрічі Ради 

БК та ОСББ з представниками ТКЕ по 

наступних питаннях: 

1.Підведення підсумків щодо якості 

надання послуг теплопостачання за 

результатами опалювального сезону. 

березень Г.Галіпчак 

Б.Питель 

О.Бачинська 

5. Організація проведення огляду –

конкурсу на кращий будинковий, 

територіальний комітет, краще ОСББ : 

збір матеріалів, проведення засідань 

конкурсної комісії, підготовка 

матеріалів для нагородження 

переможців. 

березень-

квітень 

     Г.Галіпчак 

     Б.Питель 
       

6. Організація проведення зустрічі Ради 

голів будинкових комітетів та ОСББ з 

міським головою В.Анушкевичусом. 

За потребою Г.Галіпчак 

Б.Питель 

7. Організація проведення зустрічі Ради 

БК та ОСББ з представниками 

організацій, які надають послуги 

користування ліфтами («Івано-

Франківськліфт», «Прикарпатліфт»). 

квітень Г.Галіпчак 

Б.Питель 

О.Бачинська 
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8. Організація проведення озеленення 

прибудинкових територій та сприяння у 

вирішенні поточних питань щодо: 

- розробки плану озелення міста (по 

ЖЕО) на 2011р.(лист УЖКГ); 

- виділення БК та ОСББ в рамках 

озеленення крім дерев та кущів, квітів 

та грунтосуміші (лист ВАТ «Зелене 

господарство»). 

квітень-

травень 

Г.Галіпчак 

Б.Питель 

9. Організація проведення зустрічі з 

підприємствами надавачами послуг з 

вивозу побутових відходів м.Івано-

Франківську. 

травень-

червень 

Г.Галіпчак 

Б.Питель 

10. Організація проведення зустрічі Ради 

БК та ОСББ 3 УЖКГ, ЖЕО та 

правоохоронними органами з питань: 

1.Збереження правопорядку на 

території житлових мікрорайонів міста. 

2.Впровадження практики проведення 

ремонту під’їздів за рахунок зібраних 

коштів по заборгованості по ЖЕО. 

3.Ремонт прибудинкової території. 

червень Г.Галіпчак 

Б.Питель 

 

11. Виїзна зустріч Ради голів БК та ОСББ 

щодо ознайомлення з роботою органів 

самоорганізації населення у інших 

регіонах України. 

липень А.Лис 

Г.Галіпчак 

Б.Питель 

12. Налагодження співпраці для участі у 

ПР ООН та проведення наради щодо 

виконання ремонтних робіт УЖКГ у 

будинках в яких створено органи 

самоорганізації населення (будинкові 

комітети), які включені у титульні 

списки ремонтних робіт у 2011 році. 

серпень Г.Галіпчак 

Б.Питель 

Б.Білик 

13. Організація проведення зустрічі Ради 

БК та ОСББ з представниками ТКЕ з 

питання підготовки до опалювального 

сезону. 

вересень Г.Галіпчак 

Б.Питель 

 

14. Організація проведення зустрічі Ради 

БК та ОСББ з представниками всіх 

комунальних служб міста для 

обговорення питання співпраці у 

осінньо-зимовий період. 

 

листопад Г.Галіпчак 

Б.Питель 
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15. Надання допомоги Раді БК та ОСББ в 

організації проведення засідання щодо 

підведення підсумків роботи Ради у  

2011р. 

грудень Г.Галіпчак 

Б.Питель 

 

16. Надання допомоги Раді БК та ОСББ в 

організації проведення засідання щодо 

підготовки плану роботи Ради голів БК 

та ОСББ у 2012р. 

грудень Г.Галіпчак 

Б.Питель 

 

 

 

 

Секретар Ради голів 

будинкових комітетів 

та ОСББ при міському голові                                                    Богдан Питель 


