
Додаток 2 
до розпорядження

ПОЛОЖЕНИЯ
про робочу трупу i3 взаемодй' з об’еднаннями сшввласниюв 

багатоквартирних будинюв, розташованих на територн району

1. Загальш положения

1.1. Робоча трупа i3 взаем одп з об’еднаннями сшввласниюв 
багатоквартирних будинюв (дал1 -  робоча трупа) е консультативно -  дорадчим 
органом з питань створення, д1яльност1, взаемовщносин з об’еднаннями 
сшввласниюв багатоквартирних будинюв (дал1 - ОСББ), метою яко! е 
розв’язання проблем, пов’язаних з i! функцюнування.

1.2. У сво1Й д1яльност1 робоча група керуеться Конституц1ею УкраТни, 
Законами Укра'ши «Про об’еднання сшввласниюв багатоквартирних будинюв», 
«Про особливост1 здшснення права власност1 у багатоквартирному будинку», 
«Про житлово-комунальш послуги» та шшими законодавчими i нормативними 
документами Укра'ши, актами Кабшету MimcTpiB Укра'ши, розпорядженнями 
Одеського MicbKoro голови, р1шеннями Одесько! м1сько! ради, и виконавчого 
ком1тету, а також Положениям про Малиновську районну адмппстращю 
Одесько! мюько! ради.

2. Завдання робочо! групп

2.1. Проведения анал1зу основних проблемних питань щодо створення та 
функцюнування ОСББ, розгляд можливих шлях1в !х вир1шення.

2.2. Сприяння сшвробшшцтву орган1в м1Сцевого самоврядування, 
п1дприемств, установ, оргашзацш р1зних форм власност1, вщповщних 
громадських орган1зац1й з питань розвитку та д1яльност1 ОСББ.

2.3. Забезпечення вдосконалення системи управл1ння житловим фондом 
ОСББ.

2.4. Розгляд звернень та пропозицш вщ правл1нь ОСББ, ф1зичних oci6 з 
питань, що стосуються д1яльносп ОСББ.

2.5. Надання оргашзацшно! допомоги щодо укладання договор1в з 
тдприемствами, установами i орган1зац1ями, яю е надавачами послуг.

2.6. Розгляд звернень громадян, кер1вниюв 1н1ц1ативних труп, ОСББ, 
депутатських звернень та запит1в у порядку, передбаченому чинним 
законодавством Укра'ши, в межах наданих цим Положениям повноважень.



2.7. Створення прозорих та партнерських вщносин ОСББ з органами 
мюцевого самоврядування, комунальних пщприемств «Житлово -  комунальний 
сервю», шшими оргашзащями та установами.

3. Склад робочо'1 групи

Персональний склад робочоУ групи та змши до нього затверджуються 
розпорядженням голови МалиновськоУ районноУ адмшютрацй'.

4. Оргашзащя роботи робочо'1 групи

4.1. Основною формою роботи робочоУ групи е засщання. Засщання робочоУ 
групи вважаеться правомочный, якщо на ньому присутш не менше половини УУ 
складу.

4.2. Засщання робочоУ групи веДе голова або його заступник.
4.3. На своУх засщаннях робоча трупа розробляе пропозищУ з питань, що 

належать до УУ компетенщУ. Пропозицй’ вважаються схваленими, якщо за них 
проголосувало бшыне половини присутн1х на засщанш член1в робочоУ групи. У 
раз1 р1вного розподшу голоНв, вир1шальним е голос головуючого на засщанш.

4.4. Пропозицй' фшсуються у протокол! засщання, який пщписуеться 
головуючим на засщанш та секретарем.

Член робочоУ групи, який не пщтримуе пропозицй’ (рекомендаци), може 
викласти письмово свою окрему думку, що додаеться до протоколу засщання.

4.5. Припинення д1яльност! та лшвщащя робочоУ групи здшснюеться на 
пщстав! розпорядження голови МалиновськоУ районно’У адм!н!страцп.

Перший заступник голови 
районно'У адм!н!страцп
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