
Виконавчий комітет 

Миргородської міської ради 

Полтавської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26 серпня 2016 року                                                                               № 626 

 

Про запровадження щорічного  

загальноміського конкурсу  

найкращого благоустрою 

у номінаціях «Зразкова вулиця», 

«Зразковий багатоповерховий  

будинок», «Зразкова садиба» 
 

 

             Відповідно до пп. 7 п. "а" ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з 

метою активізації участі мешканців у благоустрої міста та співпраці з органами місцевого 

самоврядування виконавчий комітет міської ради  
 

 

в и р і ш и в : 
 

 

1. Запровадити щорічний загальноміський конкурс найкращого благоустрою у номінаціях «Зразкова 

вулиця», «Зразковий багатоповерховий будинок», «Зразкова садиба», присвячений Дню міста. 

 

2.  Затвердити: 

- положення про проведення щорічного загальноміського конкурсу найкращого благоустрою у 

номінаціях «Зразкова вулиця», «Зразковий багатоповерховий будинок», «Зразкова садиба», 

присвячений Дню міста (додаток 1);  

- склад конкурсної комісії  (додаток 2). 

 

3.  Доручити: 

      -  організаційному відділу міської ради (Артикульна Л.С.) провести роботу по залученню 

мешканців міста до участі в конкурсі; 

     -     прес-секретарю міської ради (Кондра Н.А.)  через ЗМІ оприлюднити положення та оголосити 

про початок конкурсу. 

  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 

Швайку С.О. 

 

 

 

Міський голова     С.П.Соломаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 

від 26 серпня 2016 року  

№ 626 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про загальноміський конкурс  найкращого благоустрою  

у номінаціях “Зразкова вулиця”, “Зразковий багатоповерховий будинок”, 

"Зразкова садиба", присвячений Дню міста. 

 
Конкурс   найкращого благоустрою у номінаціях “Зразкова вулиця”, “Зразковий багатоповерховий 

будинок”, "Зразкова садиба" – щорічний загальноміський огляд-конкурс підведення підсумків роботи 

вуличних, будинкових комітетів по благоустрою міста з нагоди свята Дня міста, що відзначається в 

Миргороді  щорічно 18 вересня. 

 

1. Мета проведення конкурсу: 

 

1.1 Залучення мешканців міста до  тісної співпраці з  органами  місцевого     самоврядування. 

1.2 Активізація: 

- роботи органів самоорганізації населення по залученню населення у здійснення заходів щодо 

охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, 

озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, будинків,  вулиць, обладнанні 

дитячих і спортивних майданчиків; 

- громадського контролю за охороною  майна, громадського порядку в будинку, на вулиці. 

1.3 Відзначення кращих органів самоорганізації населення, голів вуличних та будинкових комітетів, 

мешканців міста за патріотичне ставлення до рідного міста, за участь у громадському житті 

територіальної громади. 

1.4 Стимулювання активності мешканців міста по сплаті коштів за комунальні послуги. 

 

2.  Загальні положення: 

 

2.1 Конкурс оголошується через місцеві засоби масової інформації і триває з 1 вересня по 14 

вересня.  

2.2 В конкурсі беруть участь мешканці вулиць, будинків, члени об’єднань співвласників 

багатоквартирного житла,  власники приватних садиб, розташованих на території міста. 

2.3 Ради мікрорайонів на своїх засіданнях обговорюють хід конкурсу та визначають у кожному 

мікрорайоні кращі вулиці, багатоповерхові будинки, садиби і з 1 вересня поточного року 

подають у конкурсну комісію протоколи засідань з переліком претендентів  для участі у фіналі 

конкурсу. 

2.4 Конкурсна комісія проводить огляд претендентів  у присутності представників рад мікрорайонів, 

голів вуличних, будинкових комітетів, власників садиб та підводить підсумки конкурсу до 14 

вересня. 

2.5 Кошти для нагородження переможців в сумі 7453, 42 грн. (сім тисяч чотириста п’ятдесят три грн. 

42 коп.) грн. виділяються з міського бюджету. 

2.6 Виконавчий комітет виготовляє спеціальні таблички, які кріпляться на будинках переможців 

конкурсу. 

 

3 Критеріями визначення переможців конкурсу є: 

 

3.1 Відсутність заборгованості за комунальні послуги  всіх мешканців (станом на 1 вересня 

поточного року заборгованість не повинна бути більшою ніж за 1 місяць). 

3.2 Впорядковане адресно-довідкове господарство вулиці, будинку (аншлаги на будинках, під’їздах) 

3.3 Проведення  суботників по благоустрою території вулиці або двору.  



3.4 Утримання зелених насаджень (посадка, обрізка дерев і кущів, покіс газонів, боротьба з 

бур’янами, поливання зелених насаджень і газонів, облаштування клумб). 

3.5 Будівництво й утримання дитячих, спортивних майданчиків, зон відпочинку жителів (особливо 

враховується особистий внесок мешканців будинку, вулиці). 

 

4. Підведення підсумків: 

 

 Нагородження переможців проводиться під час урочистостей з нагоди Дня міста. 

 Переможці отримують спеціальні таблички (які кріпляться на будинках) та грошову винагороду  у 

номінаціях: 

 

I місце - звання "Зразкова вулиця" – 1500 грн. 

II місце - 650 грн. 

III місце - 350 грн. 

 

I місце - звання "Зразковий багатоповерховий будинок" – 1500 грн. 

II місце - 650 грн. 

III місце - 350 грн. 

 

I місце - звання " Зразкова садиба " – 500 грн. 

II місце - 350 грн. 

III місце - 150 грн. 

 

 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                      А.Б. Нікітченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 26 серпня 2016 р. № 626 

 

Склад конкурсної комісії 

загальноміського конкурсу найкращого благоустрою  

у номінаціях «Зразкова вулиця», «Зразковий багатоповерховий будинок», 

«Зразкова садиба», присвяченого Дню міста 
 

Швайка Сергій Олексійович   перший заступник міського голови, голова конкурсної 

комісії;  

Коркішко Михайло Олександрович начальник відділу ЖКГ міської ради, заступник голови 

конкурсної комісії; 

Артикульна Любов Станіславівна начальник організаційного відділу міської ради, секретар 

конкурсної комісії. 

Члени конкурсної комісії:  

 

 

Гирка Наталя Олексіївна секретар міської ради; 

Говоруха Олег Борисович  голова постійної комісії з питань житлово – комунального 

господарства, будівництва, торговельного обслуговування, 

транспорту, зв’язку, екологічної політики, депутат міської 

ради (за згодою); 

Лавицький Михайло Петрович голова постійної комісії з питань бюджету, інвестицій та 

підприємництва, депутат міської ради (за згодою); 

Онищенко Олександр Володимирович начальник комунального підприємства «Спецкомунтранс»; 

Кібірєв Юрій Олександрович начальник комунального підприємства «Комбінат 

благоустрою і озеленення»; 

Білик Інна Іванівна начальник відділу архітектури та містобудування міської 

ради; 

Ананський Сергій Володимирович начальник інспекції з благоустрою ВЖКГ міської ради; 

Марченко Олександр Олексійович  голова ради мікрорайону "Промисловий", начальник 

Миргородського комунального житлово-експлуатаційного 

управління; 

Сєров Віталій Володимирович  голова ради мікрорайону "Мінзаводський"; 

Приліпа Василь Миколайович  голова ради мікрорайону "Центральний"; 

Ставицький Олексій Петрович  голова ради мікрорайону "Лісок"; 

Залєський Олександр Васильович  голова ради мікрорайону "Спортивний"; 

Яковлєв Сергій Іванович голова ради мікрорайону "Личанка"; 

Семененко Григорій Павлович  голова ради мікрорайону "Почапці". 

                        

  

Керуюча справами  

виконавчого комітету       А.Б. Нікітченко 


