
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ЖБК ТА ОСББ» 

протягом року

1. Повна назва : Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПІДТРИМКИ ЖБК ТА ОСББ»

2. Дані про легалізацію : ЄДРПОУ 40018469
3. Мета та завдання діяльності:
Мета - допомога громадянам, що мешкають в багатоквартирних житлових 

будинках на всій території України, зокрема, які є членами житлово-будівельних 
кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків для 
вирішення питань їх культурного та соціального розвитку, захисту законних, 
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та 
інших спільних інтересів, здійснення благоустрою місця мешкання, озеленіння 
прибудинкової території, отримання якісних та своєчасних послуг з обслуговування 
житлових будинків.

Основні завдання
- здійснення функцій, що забезпечують реалізацію прав на належне утримання 

будинку та прибудинкової території, сприяння членам організації в отриманні 
житлово-комунальних та інших послуг належної якості та за обгрунтованими 
цінами ;

- підвищення життєвого рівня членів Організації захист їх майнових інтересів і 
соціальних прав;

- підтримка інтересів членів Організації у державних органах шляхом 
доведення до відома державних органів позиції членів Організації щодо того чи 
іншого питання господарської діяльності чи проекту нормативно - правового акту, 
який (які) матиме наслідки для господарської діяльності членів Організації;

- отримання якісних та своєчасних послуг з обслуговування житлових будинків;

- надання правової допомоги та консультацій членам Організації;

- взаємодія з органами влади та місцевого самоврядування щодо покращення 
роботи з обслуговування житлових будинків, відновлення благоустрою;

- створення сприятливих конкурентоспроможних умов в сфері управління 
нерухомим майном учасників Організації;

- проведення заходів, направлених на недопущення руйнування та розкрадання 
майна учасників Організації;

- підготовка пропозицій щодо впровадження в рамках чинного законодавства 
України нових організаційних методів, пов'язаних з управлінням нерухомим майном 
учасників Організації;

- внесення відповідних пропозицій до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення, внесення 
змін до чинного законодавства України яке регулює питання діяльності ЖБК та 
ОСББ;

- надання інформаційної допомоги та організація тренінгів, навчання та 
підвищення кваліфікації членів Організації;



- участь у різних державних програмах відповідно до мети діяльності 
Організації;

- забезпечення членів Організації інформацією, яка має для них інтерес;

- організація та проведення різноманітних з'їздів, конференцій з питань, які не 
суперечать законодавству України;

налагодження постійних зв'язків, обмін досвідом та різноманітні форми 
співпраці з іншими місцевими, всеукраїнськими, міжнародними та іноземними 
громадськими організаціями, які готові вести спільну діяльність на принципах цього 
Статуту;

Результати діяльності:

- консультування громадян щодо порядку та умов створення ЖБК та ОСББ;
- допомога в оформленні документів ( протоколів, статутів ) створених ОСББ, 

внесення змін;
- допомога у проведенні та підготовці до проведення;Загальних Зборів
- організація та участь у проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково - 

практичних занять,
- проведення заходів, пов'язаних з реалізацією основних завдань Організації, 

запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації, як українські, 
так і закордонні;

- внесення пропозиції до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів, щодо 
вдосконалення законодавства в галузі житлово - будівельних кооперативів та 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку шляхом внесення пропозицій 
до органів державної влади та місцевого самоврядування;

Голова ГО

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПІДТРИМКИ ЖБК ТА ОСББ» МЛ.Шейда



Біографічна довідка

уповноваженого представника Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ЖБК ТА ОСББ» на участь в установчих зборах щодо 
обрання нового складу Громадської ради при Оболонській районній в місті

Києві державній адміністрації

1. Прізвище, власне ім’я, по батькові -  ІІІейда Михайло Леонідович;
2. Громадянство -  Громадянин України ;
3. Число, місяць, рік народження -  12.02.1992
4. Посада - Директор;
5. Місце роботи - ТОВ "ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖБК ТА ОСББ 

"ЛАДА"
6. Посада в ІГС - Голова ГО «Всеукраїнська організація підтримки ЖБК та 

ОСББ»
7. Освіта - Вища;
8. Громадська діяльність - Громадський активіст;
9. Можливий напрямок роботи у громадській раді -  ЖБК , ОСББ, 

Благоустрій, ЖКГ
10. Контактна інформація:

Контактний номер телефону: 063-186-22-16 
Електронна адреса: konvpaltokiev@gmail.com

ІІІейда М.Л.

«15» травня 2019 року
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