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ТОВ «Інститут муніципального менеджменту»
Оголошує набір учасників у семінарі-практикумі:

«УПРАВЛІННЯ
БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ: НОВІ ПРАВИЛА ТА
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ»
Місце та дата проведення: м. Київ 2 серпня 2016 року
Семінар присвячений юридичним, економічним та іншим практичним аспектам
роботи управителів в умовах діючого законодавства.
Програма заходу розрахована на:

Керівників та заступників керівників підприємств, що на сьогоднішній день
є виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Управителів-початківців та управителів з досвідом роботи

Юристів та економістів, що працюють на підприємствах у сфері
управління/ утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Тематичні блоки семінару-практикуму:
 Правила проведення загальних зборів співвласників багатоквартирних
будинків та вимоги до оформлення протоколів

ТОВ «інститут муніципального менеджменту»

 Правила проведення і оформлення результатів письмового опитування
 Порядок реєстрації протоколів в органах місцевого самоврядування
 Процедура проведення конкурсу на визначення управителя та вимоги до
оформлення конкурсних пропозицій
 Ціни / тарифи, які може застосовувати управитель
 Порядок укладення договору з управителем: який договір укладати?
 Відносини управителя з ОСББ як одна із альтернатив: порядок створення
та організація діяльності ОСББ, порядок та умови укладення договору
 Забезпечення споживачів пільгами та субсидіями
 Дискусія: «Методом спроб і помилок: історії успіху діючих
управителів»
Спікери: юристи, економісти та управителі-практики із набутим досвідом
роботи в нових умовах , після 1 липня 2015 р.
Вартість участі у семінарі для 1-го учасника:
№
з/п
1
3
4

Послуги

Вартість/грн.

Інформаційно-консультаційні послуги
Інформаційно-консультаційні послуги зі знижкою 10%
Інформаційно-консультаційні послуги зі знижкою 15%

1875,00
1687,50
1593,75

Умови отримання знижок:
15 % від вартості послуг:

для членів ГС «Асоціація управителів житла»

у разі реєстрації та оплати за навчання до 21 липня 2016 р.

у разі реєстрації та оплати за навчання від 5 до 10 осіб
10 % від вартості послуг:

у разі реєстрації та оплати за навчання до 28 липня 2016 року

у разі реєстрації та оплати за навчання від 2 до 5 осіб
Додатково пропонуються знижки:

10 % - для учасників попередніх семінарів ІММ

10 % - при одночасній реєстрації та оплаті участі у 2-х семінарах (2 та 3
серпня 2016 р.)
Максимальна сума знижок - 25 %.
Всі учасники семінару отримають відповідні СЕРТИФІКАТИ про підвищення
кваліфікації.
Для участі у семінарі необхідно заповнити Аплікаційну форму.
Після реєстрації Вам буде надіслано пакет документів, рахунок для оплати
послуг та деталі щодо семінару.
Контакти: тел. +38 (044) 221-45-06, е-mail: info@imm.in.ua
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