ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2017 року

№ 181

Про проведення конкурсів- оглядів
«Кращий благоустрій житлового
сектору» та «Кращий благоустрій територій
підприємств, установ, організацій»
З нагоди святкування Дня міста, з метою підвищення рівня
благоустрою та утримання прибудинкових територій, пoлiпшeння технічного
стану багатоквартирних будинків, розвитку ініціативи, активної yчacтi
органів самоорганізації населення та жителів міста, керівників підприємств,
установ, організацій в підвищення благоустрою та озеленення територій та
вулиць, керуючись п.7) ч. а) статті 30, статті 52, ч.6 ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради :
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про проведення конкурсу-огляду «Кращий
благоустрій житлового сектору» згідно додатка 1 .
2. Затвердити Положення про проведення конкурсу-огляду «Кращий
благоустрій територій підприємств, установ, організацій» згідно додатка 2.
3.Затвердити склад журі згідно додатка 3.
4. Рекомендувати міській раді в рамках фінансування заходів до Дня міста
виділити кошти на придбання цінних подарунків для переможців конкурсу.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Зінченка В.М.,
заступника міського голови.
Міський голова

В.І. Колісніченко

Додаток 1
до рішення виконкому
від 04.07.2017 № 181
ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний конкурс - огляд на кращий благоустрій житлового
сектору
1. Загальні умови
1.1 Конкурс - огляд на кращий благоустрій житлового сектору у
номінаціях «Кращий благоустрій приватної садиби», «Кращий двір та
будинок» серед багатоповерхових будинків проводиться щорічно з 10 липня
по 31 липня з метою стимулювання мешканців територіальної громади до
виконання робіт із поліпшення благоустрою територій, забезпечення чистоти
і порядку в місті Гребінка.
1.2 Завдання конкурсу - огляду на кращий благоустрій житлового
сектору полягає у:
- підтримці ініціативи населення в питаннях реалізації завдань
благоустрою прибудинкових територій та залученню мешканців до
збереження чистоти та належного стану дворів;
- виявленні кращих комплексних благоустроїв дворів, узагальненню і
подальшому поширенню даного досвіду при облаштуванні дворів
приватного сектору та багатоповерхових забудов.
2. Організація проведення конкурсу - огляду
2.1 Конкурсна комісія з проведення конкурсу - огляду на кращий
благоустрій житлового сектору забезпечує висвітлення цілей та завдань
конкурсу - огляду в засобах масової інформації.
2.2 Заявки для участі в конкурсі подаються представниками ОСББ,
старшими будинків та мешканцями приватного сектору в письмовій формі
довільного змісту із зазначенням:
- адреси об’єкта благоустрою;
- прізвища, ім’я, по – батькові подавача заявки;
- назви номінації;
- контактних телефонів;
- будинку, двору, прилеглої території (на будь – яких носіях).
Термін подання заявок до 31 липня.
2.3 Конкурсна комісія залишає за собою право огляду приватних садиб,
багатоповерхових будинків та прибудинкових територій учасників конкурсу
за погодженням з мешканцями відповідних будинків.
2.4 Рішення комісії приймається на її засіданні, яке вважається
правомочним, коли в ньому бере участь більше половини складу комісії.
Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів осіб, що
входять до складу комісії.

2.5 Комісія підводить підсумки конкурсу - огляду на кращий
благоустрій житлового сектору щорічно до 01 серпня і визначає переможців
конкурсу в кожній номінації.
2.6 Результати конкурсу заносяться в протокол, який затверджується
головою конкурсної комісії.
2.7 Підсумки конкурсу публікуються в районній газеті «Гребінчин
край» та на офіційному сайті Гребінківської міської ради.
2.8 Питання, які виникають під час проведення конкурсу, вирішуються
на засіданні комісії.
3. Умови проведення конкурсу - огляду
Конкурсні об’єкти оцінюються за наступними критеріями:
3.1 Номінація «Кращий благоустрій приватної садиби»
охайний вигляд фасаду будинку і двору садиби;
оригінальність оформлення садиби;
наявність номерного знаку і таблички з назвою вулиці на
будинку;
наявність оригінальних зелених насаджень, квітників
(клумби, видалення сухостою, кронування дерев);
освітлення дворової території;
утримання паркану в охайному зовнішньому вигляді;
утримання прилеглої до садиби території (тротуару, вулиці) в
належному санітарному стані (прибирання сміття, викошування бур’янів);
наявність договору на вивезення твердих побутових відходів;
недопущення складування будівельних матеріалів на прилеглій
території.
3.2 Номінація «Кращий двір та будинок» серед багатоповерхових будинків
- робота мешканців міста по благоустрою і озелененню
прибудинкових територій, підтриманню чистоти і порядку в під’їздах,
будинках, збереженню спортивних, дитячих майданчиків, проведення зборів
жителів і виконання їх рішень;
- утримання місць загального користування, балконів, лоджій,
підвалів, горищ в чистоті та порядку;
- охайність вигляду фасадів будинків та наявність номерних знаків і
табличок з назвою вулиць на будинках;
- наявність діючого освітлення біля входів у під’їзди, на сходових
клітках;
- справність віконних рам, дверних блоків у під’їздах, збереженість
сходових перил, поштових скриньок;
- відсутність самовільно розміщених інформацій на дверях під’їздів,
стінах будинків, наявність дошки оголошень;
- наявність та утримання місць відпочинку, лавок ;
- озеленення двору, наявність клумб, газонів і інших насаджень та їх
утримання;

- проявлення ініціативи мешканців в естетичному оформленні
подвір’я;
- своєчасна сплата за житлово - комунальні послуги мешканцями
будинку.
4. Нагородження переможців конкурсу - огляду
4.1 Нагородження переможців конкурсу проводиться в урочистій
обстановці під час святкування Дня міста.
4.2.Переможці конкурсу - огляду на кращий благоустрій житлового
сектору нагороджуються подяками міського голови та цінними призами.
4.3.Допускаються додаткові заохочувальні призи від спонсорів конкурсу
для всіх його учасників
5. Джерела фінансування
Фінансування витрат на проведення конкурсу - огляду на кращий
благоустрій житлового сектору здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.
6. Інформаційне забезпечення конкурсу.
Про організацію та результати проведення конкурсу конкурсна комісія
інформує населення через Інтернет – сайт або засоби масової інформації.
Міський голова

В.І. Колісніченко

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 04.07.2017р. № 181
ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс-огляд « Кращий благоустрій територій установ, підприємств,
організацій».
1. Загальні положення.
1.1. Конкурс-огляд « Кращий благоустрій територій установ, підприємств,
організацій» проводиться з метою поліпшення санітарного стану та благоустрою
м. Гребінка.
2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу.
2.1. Реєстрація учасників конкурсу проходить шляхом подання заявки на участь в
конкурсі.
2.2. Проведення конкурсу здійснюється конкурсною комісією.
2.3. Конкурсна комісія працює у формі засідань, правомочних за умови присутності
на них не менше 2/3 складу комісії.
2.4. Оцінка кожного номінанта здійснюється індивідуально членами конкурсної
комісії згідно оціночних відомостей з відображенням відповідної кількості балів, яка в
кінцевому результаті підсумовується.
2.5. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців приймається більшістю
набраних балів і оформляється протоколом. У разі рівної кількості набраних балів
вирішальним є бали виставлені головою конкурсної комісії.
3. Умови конкурсу.
3.1. Звання “Кращий благоустрій території підприємства, установи, організації”
визначається за останній рік за такими показниками:
• стан будівель;
• стан подвір’я;
• наявність впорядкованих зелених насаджень;
• стан та естетичне оформлення огорожі ;
• стан утримання прилеглих територій.
Кожний пункт умов конкурсу оцінюється за 5-бальною системою.
Переможці конкурсів визначаються за більшою кількістю балів.
4. Підведення підсумків.
4.1. Підведення підсумків конкурсу-огляду огляд « Кращий благоустрій територій
установ, підприємств, організацій» проводяться до 01 серпня поточного року.

5. Відзначення переможців конкурсу.
5.1. Нагородження переможців конкурсу проводиться в урочистій обстановці під час
святкування Дня міста.
5.2. Переможцю конкурсу на звання « Кращий благоустрій територій установ,
підприємств, організацій» вручається диплом та цінний подарунок.
5.3. Допускаються додаткові заохочувальні призи від спонсорів конкурсу для всіх
його учасників.
6. Джерела фінансування
Фінансування витрат на проведення конкурсу - огляду на кращий благоустрій
території установи, підприємства, організації здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.
7. Інформаційне забезпечення конкурсу.
Про організацію та результати проведення конкурсу конкурсна комісія інформує
населення через Інтернет – сайт або засоби масової інформації.

Міський голова

В.І.Колісніченко

Додаток 3
до рішення виконкому
від 04.07.2017р.№ 181
Склад
комісії з визначення переможців конкурсу на звання
«Кращий благоустрій приватної садиби», «Кращий двір» серед
багатоповерхових будинків , «Кращий багатоквартирний будинок» та
«Кращий благоустрій території установи, підприємства, організації»
Зінченко Володимир Миколайович- заступник міського голови,
голова комісії
Лазоренко Тамара Федорівна – начальник відділу з питань соціальноекономічного розвитку та земельних відносин,
заступник голови комісії
Члени комісії :
Бунько Олексій Миколайович- начальник комунального підприємства
« Гребінківський комбінат комунальних підприємств»
Полторацький Віктор Іванович- депутат міської ради
Хижняк Валерій Дмитрович - депутат міської ради
Рябека Лариса Олександрівна- начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства
міської ради
Шніт Юрій Георгійович- член виконавчого комітету міської ради

Міський голова

В. Колісніченко

