
ПОЛОЖЕННЯ 

про щорічний конкурс  найкращого благоустрою Миргородської міської 

територіальної громади у номінаціях «Кращий багатоповерховий 

будинок», «Кращий під'їзд», «Кращий балкон», «Кращий двір 

багатоквартирного будинку», «Кращий благоустрій приватної садиби», 

«Краща вулиця у приватному секторі», «Краща клумба», присвячений 

Дню міста. 

 
Конкурс   найкращого благоустрою у номінаціях «Кращий багатоповерховий будинок», 

«Кращий під'їзд», «Кращий балкон», «Кращий двір багатоквартирного будинку», «Кращий 

благоустрій приватної садиби», «Краща вулиця у приватному секторі», «Краща клумба»  – 

щорічний огляд-конкурс підведення підсумків роботи вуличних, будинкових комітетів по 

благоустрою Миргородської міської територіальної громади з нагоди свята Дня міста, що 

відзначається в Миргороді  щорічно 18 вересня. 

 

1. Мета проведення конкурсу: 

 

1.1 Залучення мешканців громади 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  за патріотичне ставлення до громади, за участь у 

громадському житті територіальної громади. 

1.4 Стимулювання активності мешканців громади по сплаті коштів за комунальні 

послуги. 

 

2.  Загальні положення: 

 

2.1 Конкурс оголошується через місцеві засоби масової інформації і триває щорічно  з 

15 липня  по 30 липня.  

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

багатоквартирного житла,  власники приватних садиб, розташованих на території 

громади. 

2.3 Заявка на участь в конкурсі подається інспекторами сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу Миргородської міської ради, 

ініціативними групами, громадянами, членами виконавчого комітету міської ради, 

депутатами міської ради до виконавчого комітету Миргородської міської ради у 

письмовій чи електронній формі довільного змісту із зазначенням юридичної адреси, 

прізвища, ім'я, по батькові заявника, адреси об'єкта благоустрою, назви номінації, 

контактних телефонів, при необхідності іншої інформації у термін до 30 липня. 

Кількість учасників конкурсу не обмежена. 

2.4 До участі у конкурсі не допускаються переможці, які зайняти 1-ше місце,  

минулорічних номінацій. Обмеження діє терміном 1 (один) рік. 

2.5 Оцінювання конкурсантів здійснюється конкурсною комісією  у присутності голів 

вуличних, будинкових комітетів, власників садиб. Результати огляду конкурсних 



пропозицій розглядаються на засіданні комісії та оформлюються протоколом до 12 

серпня. 

2.6 Виконавчий комітет виготовляє спеціальні таблички, на яких нанесено напис 

відповідно до номінації. 

3. Критерії  оцінки  об’єктів  конкурсу  по  номінаціях. 

3.1. Номінація “Кращий багатоповерховий будинок”: 

3.1.1. Наявність будинкового комітету або старшого будинку, їх активна участь в 

роботі з населенням по благоустрою і озелененню прибудинкової території, підтриманню 

чистоти і порядку в під’їздах, будинку, ремонту і збереженню ліфтового обладнання, 

спортивного, дитячого майданчиків, систематичне проведення зборів жителів і виконання 

їх рішень. 

            3.1.2. Утримання місць загального користування, балконів, лоджій, підвалу, горища 

в чистоті та порядку, вжиття заходів проти проживання на горищі і в підвалі сторонніх 

осіб. 

            3.1.3. Охайність вигляду фасаду будинку та наявність номерних знаків і табличок з 

назвою вулиці на будинку. 

3.1.4.  Наявність діючого освітлення біля входів у під’їзди, на сходових клітках. 

           3.1.5. Справність віконних рам, дверних блоків у під’їздах, збереженість сходових 

перил, поштових скриньок. 

            3.1.6. Відсутність самовільно розміщених інформацій на дверях під’їздів, стінах 

будинку, наявність дошки оголошень. 

3.1.7. Виконання мешканцями будинку всіх зобов’язань, які передбачені договором 

на обслуговування та експлуатацію житла та забезпечують економне використання 

теплової, електричної енергії, холодної та гарячої води. 

 

         3.2. Номінація “Кращий під’їзд”: 

3.2.1.  Наявність старшого під’їзду. 

            3.2.2. Санітарний стан під’їзду, місць загального користування. 

            3.2.3. Благоустрій під’їзду, наявність елементів затишку. 

            3.2.4. Активна участь жителів у наведенні і підтриманні санітарного стану та 

благоустрою під’їзду. 

3.2.5.Освітлення входу в під’їзд, сходових клітин. 

3.2.6. Справність покрівлі, віконних рам, дверних блоків у під’їзді, збереженість 

сходових клітин та перил, поштових ящиків, наявність номерних знаків на дверях квартир 

і табличок на під’їзді із вказаним номером під’їзду, квартир. 

            3.2.7.Своєчасна сплата за житло та комунальні послуги. 

 

             3.3 Номінація «Кращий балкон» : 

             3.3.1 Утримання елементів балкона у належному технічному і санітарному  стані, 

без ушкоджень; 

             3.3.2 Виконане озеленення балкону за допомогою витких рослин, квіткового 

оформлення, сучасних світильників, квіткових ваз, атрибутів декоративного характеру. 

            3.4. Номінація “Кращий двір багатоквартирного будинку”: 

3.4.1.     Участь жителів у спільній роботі по благоустрою і озелененню 

прибудинкової території, підтриманню чистоти і порядку, ремонту і збереженню 

спортивних конструкцій, дитячого майданчика, проведення толок, проявлення ініціативи у 

естетичному оформленні двору. 

3.4.2.      Наявність та утримання місць відпочинку, лавок. 

3.4.3.      Наявність і стан дворового дитячого та спортивного майданчику. 



3.4.4.      Наявність і утримання в чистоті урн для сміття. 

3.4.5.      Наявність конструкцій для сушіння білизни, вибивання килимів. 

3.4.6.     Охайність вигляду фасадів будинків та наявність номерних знаків і табличок 

з назвою вулиць на будинках. 

3.4.7.     Озеленення двору, наявність клумб, газонів і інших насаджень та їх 

утримання. 

 

         3.5.  Номінація “Кращий благоустрій  приватної  садиби”: 

3.5.1. Оригінальність оформлення садиби. 

3.5.2. Наявність номерного знаку і таблички з назвою вулиці на будинку. 

3.5.3. Охайний вигляд фасаду будинку і двору садиби. 

3.5.4. Наявність оригінальних зелених насаджень, квітників. 

3.5.5. Освітлення дворової території. 

3.5.6. Утримання паркану в охайному зовнішньому вигляді. 

3.5.7. Утримання прилеглої до садиби території (тротуару, вулиці) в належному 

санітарному стані (прибирання сміття, викошування бур’янів). 

3.5.8. Наявність договору на вивезення твердих побутових відходів. 

3.5.9. Недопущення складування будівельних матеріалів на прилеглій території. 

 

3.6. Номінація “Краща вулиця у приватному секторі”: 

3.6.1 Охайний вигляд  фасадів будинків і дворів садиб, розташованих на вулиці. 

3.6.2. Наявність номерних знаків і табличок з назвою вулиці на будинках. 

3.6.3. Наявність зелених насаджень, квітників. 

3.6.4. Утримання парканів в охайному зовнішньому вигляді. 

3.6.5. Наявність зовнішнього вуличного освітлення. 

3.6.6. Утримання тротуару, вулиці в належному санітарному стані (прибирання 

сміття, викошування бур’янів). 

3.6.7. Наявність договорів на вивезення твердих побутових відходів у всіх 

мешканців вулиці. 

3.6.8. Недопущення  складування  будівельних  матеріалів на прилеглих територіях 

будинків. 

 

3.7. Номінація  «Краща клумба»: 

           3.7.1. Декоративна цінність рослин та оригінальність оформлення клумби; 

           3.7.2. Наявність декоративних елементів благоустрою (огорожі клумб, естетичні 

елементи архітектури та дизайну); 

           3.7.3. Довговічність рослин на клумбі; 

           3.7.4  Врахування сезонності  квітів; 

           3.7.5. Відсутність  бур'янів  на  клумбі, газоні та прилеглій території. 

 

 

 

4. Підведення підсумків: 

 

Нагородження переможців проводиться під час урочистостей з нагоди Дня міста. 

Переможці  нагороджуються почесними грамотами, пам'ятними табличками, а також 

грошовими призами: 

 

Звання " Кращий багатоповерховий будинок " 

I місце –  на суму до 6000 грн.; 

II місце – на суму до 1000 грн.; 

III місце –  на суму до 500 грн. 



 

Звання " Кращий під’їзд "  

I місце – на суму до 2000 грн.; 

II місце – на суму  до 600 грн.; 

III місце – на суму до  400 грн. 

 

Звання «Кращий балкон». 

I місце – на суму до 2000 грн.; 

II місце – на суму до 600 грн.; 

III місце –  на суму до 400 грн. 

 

Звання «Кращий двір багатоквартирного будинку». 

І місце –  на суму до 6000 грн.; 

II місце – на суму до 1000 грн.;  

III місце – на суму  до 500 грн. 

 

      Звання «Кращий благоустрій  приватної  садиби». 

І місце – на суму до 2000 грн.; 

II місце – на суму до 600 грн.; 

III місце –  на суму до 400 грн. 

 

Звання «Краща вулиця у приватному секторі». 

І місце – на суму до 6000 грн.; 

II місце – на суму до 1000 грн.; 

III місце – на суму до 500 грн. 

 

      Звання «Краща клумба». 

І місце – на суму до 2000 грн.; 

II місце – на суму до 600 грн.; 

III місце – на суму  до 400 грн. 

 

 


