
Програма конференції
«ОСББ та їхні асоціації: теорія та практика успіху»

за грантом «Добрі сусіди – одна країна» в рамках проєкту USAID «Демократичне
врядування у Східній Україні»

20 жовтня 2021 року
Формат заходу: онлайн з використанням програми Zoom

Час Тема Доповідач
09:30 - 10:00 Технічне підключення та реєстрація учасників.
10:00 - 10:30 Вступне слово та привітання учасників. Сергій Марчук,

директор Департаменту з питань розвитку
житлового фонду та ремонтів комунальної
власності
Олександр Рябий,
регіональний директор  Маріупольського офісу
Проєкту USAID DG East Activity 
Старцева Світлана Михайлівна,
заступник директора департаменту – начальник
відділу формування та реалізації політики з
житлових питань Мінрегіону України

10:30 - 11:10 Огляд житлового фонду України. Роль ОСББ в
управлінні багатоквартирним фондом

Старцева Світлана Михайлівна,
заступник директора департаменту – начальник
відділу формування та реалізації політики з
житлових питань Мінрегіону України

11:10 - 11:40 Асоціації ОСББ: правовий статус, завдання і порядок
створення

Дмитро Левицький

11:40 - 12:40 Розвиток багатоквартирного фонду та взаємодія
органів місцевого самоврядування з ОСББ

Світлана Костіна,
начальник відділу сприяння та розвитку ОСББ
Маріупольської міської ради

12:40 - 13:00 Перерва

13:00 - 14:00 Виступи місцевих асоціацій ОСББ
● про історію руху ОСББ в місті,
● про шлях до співпраці з містом,
● про Ресурсні центри,
● про гранти від проекту USAID
● про захист інтересів
● про Асоціації, яким делеговано функції з

управління

Владислав Колесніков,
голова правління ГО «Рада голів ОСББ м.
Маріуполь»
Тетяна Орачевська,
член правління ГО Рада голів ОСББ м.
Маріуполь
Галина Дрот,
голова правління АОСББ «Веста - К»
Наталя Олефир,
голова правління АОСББ «Альянс - К»

14:00 - 14:40 Способи організації прийняття спільних рішень в
асоціації ОСББ. Підходи до розподілу голосів членів
асоціації

Вікторія Погорєлова

14:40 -15:20 Організація роботи асоціації ОСББ: фінансові потоки
та утримання будинків

Дмитро Левицький

15:20 - 16:00 Дискусія та підведення підсумків Учасники семінару та консультанти
Проєкту

Доповідачі – консультанти  за грантової діяльності «Добрі сусіди– одна країна» Проєкту USAID
«Демократичне врядування у Східній Україні»

Левицький Дмитро Миколайович старший спеціаліст з адвокації ОСББ
Погорєлова Вікторія Володимирівна старша спеціалістка з питань розвитку ОСББ


