
 

 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 27.07.2021 № 10-14/VІІІ 

           м. Золотоноша  

 

Про проведення огляду-конкурсу на кращий благоустрій  

житлового сектору Золотоніської територіальної громади 

 

З метою поліпшення благоустрою територіальної громади, залучення 

жителів до участі у спільній роботі з благоустрою, озеленення та покращення 

санітарного стану будівель, прилеглих та дворових територій, активізації 

діяльності органів територіального громадського самоврядування, міських 

служб в питаннях благоустрою, відповідно до Закону України „Про благоустрій 

населених пунктів” від 06.09.2005 року № 2807-ІV, Указу Президента України 

від 19.10.1999 року № 1351 „Про прискорення реформування житлово-

комунального господарства”, Указу Президента України від 30.08.2001 року  

№ 749 „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в 

Україні”, керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Запровадити щорічний огляд-конкурс на кращий благоустрій 

житлового сектору з 1 травня по 1 вересня щорічно.  

2. Затвердити Положення про проведення огляду-конкурсу благоустрою 

житлового сектору згідно з додатком 1.  

3. Затвердити склад конкурсної комісії згідно з додатком 2. 

4. Конкурсній комісії підбити підсумки огляду-конкурсу до 20 вересня  і 

подати на затвердження пропозиції щодо присудження призових місць та подяк 

за відповідними номінаціями. 

5. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

(Левченко В.А.) у десятиденний строк з дня прийняття цього рішення 

забезпечити його оприлюднення в друкованих засобах масової інформації та на 

офіційному веб-порталі Золотоніської міської ради.  

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради  

від 30.03.2011 № 5-67/VI „Про проведення огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій житлового сектору м. Золотоноші”. 



 

7. Координацію роботи з виконання рішення покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, 

контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального господарства, 

благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А). 

 

 

Міський голова      Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Артем Харін 23057 



 

Додаток 1  

до рішення міської ради 

  від 27.07.2021 № 10-14/VІІІ 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення огляду-конкурсу на кращий благоустрій житлового 

сектору 

 

1. Загальні умови 

1.1 Огляд-конкурс на кращий благоустрій житлового сектору у номінаціях 

«Кращий благоустрій приватної садиби» та «Кращий двір» серед 

багатоповерхових будинків проводиться щорічно з 1 травня по 1 вересня з 

метою стимулювання громадськості до виконання робіт із поліпшення 

благоустрою територій приватного сектору, забезпечення чистоти і порядку в 

Золотоніській територіальній громаді, залучення мешканців до збереження 

чистоти та належного стану дворів, підвищення рівня оплати населенням за 

спожиті житлово-комунальні послуги. Нагородження переможців відбувається 

на міських урочистостях з нагоди святкування Дня міста. 

1.2 Завдання огляду-конкурсу на кращий благоустрій житлового сектору 

полягає у: 

− підтримці ініціативи органів самоорганізації населення в питаннях 

реалізації завдань культурного і соціального розвитку громади, 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 огляду-конкурсу  

на кращий благоустрій житлового сектору 

2.1 Конкурсна комісія з проведення огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій житлового сектору забезпечує висвітлення цілей та задач огляду-

конкурсу в засобах масової інформації. 

2.2 Бажаючі взяти участь в огляді-конкурсі у номінаціях «Кращий 

благоустрій приватної садиби» мають право подати заяви у конкурсну комісію 

до 1 вересня. 

Бажаючі взяти участь в огляді-конкурсі «Кращий двір» серед 

багатоповерхових будинків мають право подати заяви через старших по 

будинках, у конкурсну комісію до 1 вересня. 

Конкурсна комісія Золотоніський міської ради залишає за собою право 

самостійного огляду приватних садиб та багатоповерхових будинків і їх 



 

прибудинкових територій учасників огляду-конкурсу на кращий благоустрій 

житлового сектору за погодженням мешканців відповідних будинків. 

2.3 Управління житлово-комунального господарства Золотоніської міської 

ради надає практичну допомогу учасникам конкурсу в організації робіт, 

забезпечує залучення громадськості, підприємств і установ різних форм 

власності до активної участі в роботах по благоустрою територій у приватному 

секторі та на прибудинкових територіях в мікрорайонах багатоповерхових 

будівель. 

2.4 Комісія підводить підсумки огляду-конкурсу на кращий благоустрій 

житлового сектору щорічно до 20 вересня і визначає чотири переможця 

конкурсу по два в кожній номінації. 

Результати конкурсу заносяться в протокол, який затверджується головою 

конкурсної комісії. 

 

3. Умови проведення огляду-конкурсу  

на кращий благоустрій житлового сектору 

 Підведення підсумків огляду-конкурсу.  

 3.1 Номінація «Кращий благоустрій приватної садиби» здійснюється за 

такими критеріями: 

− охайний вигляд фасаду будинку і двору садиби (до 10 балів); 

− оригінальність оформлення  садиби (до 10 балів); 

− наявність номерного знаку і таблички з назвою вулиці на будинку (до 

10 балів); 

− наявність оригінальних зелених насаджень, квітників (клумби,  

видалення сухостою, кронування дерев) (до 10 балів); 

− освітлення дворової території (до 10 балів); 

− утримання паркану в охайному зовнішньому вигляді (до 10 балів); 

− утримання прилеглої до садиби території (тротуару, вулиці) в 

належному санітарному стані (прибирання сміття, викошування бур’янів) (до 

10 балів); 

− наявність договору із спеціалізованим підприємством на вивезення 

твердих побутових відходів (до10 балів); 

− стан малих архітектурних форм, (лавки, урни для сміття тощо), 

вимощування тротуарів, внутрішньо-дворових проїздів, покриття дитячих і 

господарських площадок (до 5 балів); 

− наявність зон тихого відпочинку (бесідки, перголи, лави і т.д.) та їх 

благоустрій (до 5 балів); 

− недопущення складування будівельних матеріалів на прилеглій 

території (до 5 балів); 

− рівень оплати мешканцями двору житлово-комунальних послуг (10 

балів); 

− співпраця з квартальним (вуличним)  комітетом  (до 5 балів). 

− перелік робіт, виконаних на прилеглій до садиби території, за участю 

мешканців будинку (до 10 балів). 



 

Максимально можлива кількість набраних балів – 120. 

3.2 Номінація  «Кращий двір» серед багатоповерхових будинків 

здійснюється за такими критеріями: 

− наявність будинкового комітету або старшого будинку, їх активна 

участь в роботі з населенням по благоустрою і озелененню прибудинкових 

територій, підтриманню чистоти і порядку в під’їздах, будинках, ремонту і 

збереженню ліфтового обладнання, спортивних, дитячих майданчиків, 

систематичне проведення зборів жителів і виконання їх рішень (до 10 балів);  

− утримання місць загального користування, балконів,  лоджій, 

підвалів, горищ в чистоті  та порядку,  вжиття  заходів  проти проживання  на  

горищах  і  в підвалах  сторонніх осіб (до 10 балів);  

− охайність вигляду фасадів будинків та наявність номерних знаків і 

табличок з назвою вулиць на будинках (до 10 балів);  

− наявність діючого освітлення біля входів у під’їзди, на сходових 

клітках (до 10 балів);  

− справність віконних рам, дверних блоків у під’їздах, збереженість 

сходових перил, поштових скриньок (до 10 балів);  

− відсутність самовільно розміщених інформацій на дверях під’їздів, 

стінах будинків, наявність дошки оголошень (до 10 балів);  

− наявність та утримання місць відпочинку, лавок (до 10 балів);  

− наявність і стан дворового дитячого та спортивного майданчику (до 

10 балів);  

− наявність і утримання в чистоті  урн для сміття (до 10 балів);  

− наявність  конструкцій для сушіння  білизни, вибивання килимів (до 

10 балів);  

− озеленення двору, наявність клумб, газонів і інших насаджень та їх 

утримання (до 10 балів). 

Максимально можлива кількість набраних балів – 110. 

 

4. Нагородження переможців огляду-конкурсу  

на кращий благоустрій житлового сектору 

4.1 Переможці огляду-конкурсу на кращий благоустрій житлового сектору 

нагороджуються спеціальними призами та табличками.  

Переможці огляду-конкурсу у номінації «Кращий благоустрій приватної 

садиби» – отримають в подарунок інвентар для роботи на ділянці та будівельні 

матеріали для облаштування садиби. 

Переможці конкурсу у номінації «Кращий двір» серед багатоповерхових 

будинків – отримають встановлення на своїй прибудинковій території сучасний 

дитячий майданчик, споруди громадського дозвілля або облаштування 

житлового будинку, елементів благоустрою, тощо. 

4.2 Головам квартальних комітетів, які взяли активну участь в агітаційно-

масовій роботі та підготовці до участі в огляді-конкурсі на кращий благоустрій 

житлового сектору буде оголошена подяка міського голови та наданні цінні 

призи. 



 

 

5. Джерела фінансування 

Фінансування витрат на проведення огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій житлового сектору здійснюється за рахунок спонсорських коштів 

та інших джерел, незаборонених чинним законодавством, у рамках підтримки 

та розвитку місцевого самоврядування. 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 до Положення 

 

Секретарю міської ради 

_______________________________ 
П.І.Б. 

_________________________________

_____________________________ 
адреса 

_______________________________ 
телефон 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

 Прошу Вас зареєструвати мене учасником огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій житлового сектору у номінації «Кращий благоустрій приватної 

садиби» (картка учасника додається).  

 

 

 

 

   ______________    ______________ 
  дата       підпис  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до Положення 

 

 

 

Секретарю міської ради 

_______________________________ 
П.І.Б. 

_________________________________

_____________________________ 
адреса 

_______________________________ 
телефон 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

 Прошу Вас зареєструвати громаду мешканців будинку № _____ по  

вул. ______________________ учасником огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій житлового сектору у номінації «Кращий двір» серед 

багатоповерхових будинків (картка учасника додається).  

 

 

 

 

   ______________    ______________ 
  дата       підпис  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення міської ради 

  від27.07.2021 № 10-14/VІІІ 

 

 

С К Л А Д  

конкурсної комісії по проведенню огляду-конкурсу  

на кращий благоустрій житлового сектору 

 

Голова комісії - секретар міської ради; 
   

Заступник голови комісії - перший заступник міського голови; 
   

Секретар комісії - начальник відділу муніципального 

інспектування управління житлово-

комунального господарства; 
   

Члени комісії: - начальник управління житлово-комунального 

господарства; 
   

 - начальник відділу прогнозування та розвитку 

громади; 
   

 - голови квартальних комітетів (за згодою); 
   

 - начальник відділу зв’язків з громадою; 
   

 - старости; 
   

 - голова постійної депутатської комісії з питань 

будівництва, землеустрою, житлово-

комунального господарства, благоустрою та 

навколишнього середовища (за згодою). 
 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 


