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Робота Луцької громади у напрямку 

сприяння створення ОСББ у місті 

На даний час у м. Луцьку створено більше 160 
об'єднань. 

 У виконавчому комітеті Луцької міської ради 
сформовано відділ підтримки у створенні ОСББ. 

 За сприяння депутатів Прийнято 1 Програму 
проведення капітальних ремонтів у будинках ОСББ в 
частині дольової участі 70% - 80% міського бюджету 
від загальної вартості . 

 За сприяння депутатів Прийнято  2 Програму 
відшкодування відсоткових ставок за залученими 
ОСББ кредитами у банківських установах ( 2 облікові 
ставки НБУ). 

 Створено громадську організацію – Рада голів ОСББ м. 
Луцька 



Діяльність Ради голів ОСББ м. 

Луцька 
 На сайті Ресурсного центру м. Луцька розміщено 

інформацію у допомозі при створенні ОСББ ( необхідні 
установчі документи при реєстрації , підготовка до неї). 

 Виїзди працюючих голів ОСББ на проведення 
загальних установчих зборів. 

 Безкоштовні юридичні консультації ініціативних груп. 

 Надання поворотних грантів на реєстрацію ОСББ , 
виготовлення печатки і т.д. 

 Приймання участі у підготовці до передачі будинків з 
балансів комунальних підприємств. 

 Допомога у оформленні технічної, кошторисної  
документації. 

 Супровід при отриманні ОСББ коштів з місцевого 
бюджету. 



Діяльність Ради голів ОСББ м. 

Луцька (продовження) 
 Підготовка та оформлення документів для отримання 

кредитних коштів. 

 Створення робочих груп для ініціювання розробки 
проектів законодавчих документів в підтримку ОСББ 
України. 

 Роз'яснення законодавчих ініціатив , прийнятих Актів , 
Постанов КМУ, Законів України , що стосуються 
діяльності ОСББ. 

 Щомісячні засідання голів ОСББ 

 Системний та спільний підхід до проблемних ситуацій , 
які нав'язують ОСББ монопольні організації 

 Оформлення листів , позовів , відповідей. 

 Планування єдиного підходу діяльності ОСББ у місті 

 



 

Програма проведення капітальних ремонтів у 

будинках ОСББ в частині дольової участі 70% - 

80% міського бюджету від загальної вартості  

  Оголошення у лютому місяці початку конкурсу на 
участь у Програмі 

 Перелік необхідної технічно-кошторисної, проектної та 
ін. документації, яка необхідна для прийняття участі у 
заході 

 Пояснення механізму збору дольової участі ОСББ 
через відкриття рахунка “ремонтний фонд”. 

 Виїзд в кожне ОСББ для проведення фото фіксації 
об'єму робіт 

 Проведення конкурсу та підбиття підсумків 

 Оголошення переможців конкурсу  у місцевих засобах 
інформації та виділення коштів виконавчим комітетом 
Луцької міської ради для конкретного ОСББ. 

 



 

Програма відшкодування відсоткових ставок за 

залученими ОСББ кредитами у банківських 

установах. 

 
 Подання у відділ сприяння створенню ОСББ 

при Луцькому виконавчому комітеті заявки про 
намір участі у Програмі з підтвердженими 
документами про залучення кредитних коштів.  

 Укладення угоди між об'єднанням  та відділом 
сприяння створенню ОСББ виконавчого 
комітету Луцької міської ради про щомісячне 
повернення коштів згідно затверджених 
графіків банківською установою. 

 Повернення  коштів на р/р ОСББ. 



ДЯКУЮ ЗА  УВАГУ! 

Голова Ради голів ОСББ м. 
Луцька 

Роман Бондарук 

bondaruk_roman_deputat@ukr.net 


