
  

                                  Полтавська область 
 

ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

Хорольський міський голова 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

29 липня 2019 року                                                                                          № 60-р 

Про проведення конкурсу на 

звання «Краща вулиця», 

«Краща садиба», «Краще 

ОСББ» у 2019 році 

          З метою виховання у жителів міста Хорол поваги та любові до свого 

міста, підтримання чистоти, охайності, затишку і комфорту на власних садибах, 

прибудинкових територіях, присадибних ділянках, стимулювання членів 

територіальної громади до покращення благоустрою власних садиб, залучення 

населення до активної участі позмагатися за кращу садибу, вулицю, 

багатоквартирний будинок, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», Правилами благоустрою території міста Хорол, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на звання «Краща 

вулиця», «Краща садиба», «Краще об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» у 2019 році (далі – конкурс) згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити склад комісії з визначення переможців  конкурсу згідно з 

додатком 2. 

 

3. Організувати проведення конкурсу з 01 серпня 2019 р. до 01 вересня 

2019 р. 

 

4. Оприлюднити дане розпорядження в засобах масової інформації. 

 

5. Контроль за виконанням рішенням покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади Карманську Я.Ю. 

 

 

 

Міський голова        С.М.Волошин 

 

 



 

Додаток  1  

до розпорядження міського 

голови від 29.07.2019 р. № 60-р 

 

Положення 

про проведення конкурсу на звання «Краща вулиця»,  

«Краща садиба», «Краще об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» у 2019 році 

 
        Цим Положенням визначаються порядок  та умови проведення  конкурсу 

серед власників приватних садиб, серед жителів багатоквартирних  будинків 

міста Хорол. 
 

1. Загальні положення 

         1.1. Метою проведення конкурсу є виховання у жителів міста Хорол 

поваги та любові до свого міста, підтримання чистоти, охайності, затишку і 

комфорту на власних садибах, прибудинкових територіях, присадибних 

ділянках, стимулювання членів територіальної громади до покращення 

благоустрою власних садиб, залучення населення до активної участі  

позмагатися за кращу садибу, вулицю, багатоквартирний будинок, організацію, 

підприємство, установу. 

          1.2.Проведення конкурсу  полягає в  здійсненні заходів, спрямованих на 

приведення прибудинкових територій, дворів кожного будинку в належний 

технічний і санітарний стан з виконанням благоустрою прилеглої території, 

створення оптимальних умов життєдіяльності, забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення. 

1.3. Конкурс проводиться з 01 серпня 2019 р. до 01 вересня 2019 р.  

1.4. Підсумки конкурсу підводяться напередодні святкування Дня міста. 

1.5. У конкурсі можуть брати участь мешканці, об’єднані спільними 

інтересами, що проживають в одному будинку чи в одному дворі приватних 

домоволодінь, об’єднання співвласників багатоквартирного житлового 

будинку, ініціативні групи, що представляють інтереси жителів відповідних 

вулиць. 

 

2. Порядок проведення конкурсу      

 2.1. Заявка на участь в конкурсі подається ініціативними групами або 

громадянами, які проживають на території міста Хорол, до виконавчого 

комітету Хорольської міської ради у письмовій чи електронній формі 

довільного змісту із зазначенням юридичної адреси або прізвища, ім’я, по 

батькові заявника, адреси об’єкта благоустрою, назви номінації, контактних 

телефонів, при необхідності – іншої інформації у термін до 01 вересня 2019 

року. Кількість учасників конкурсу необмежена. 

      



         2.2. Оцінювання конкурсантів здійснюється конкурсною комісією. 

Результати огляду конкурсних пропозицій розглядаються на засіданні комісії та 

оформлюються протоколом.  

        2.3. Конкурсна комісія є колегіальним органом, який  організовує свою 

роботу і проводить її у формі засідань та приймає рішення шляхом відкритого 

голосування. Засідання є правомочним за умови участі у ньому більш як 

половини членів комісії. 

        2.4. За підсумками проведених заходів згідно з головними показниками 

рівня благоустрою конкурсна комісія визначає переможців конкурсу на звання 

в наступних номінаціях: 

- «Краща вулиця - 2019» І місце; 

- «Краща садиба -2019» І-ІІІ місце; 

- «Краще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку -

2019» - І-ІІІ місця; 

 

 3. Критерії підведення підсумків конкурсу 

 

3.1. Критеріями підведення підсумків конкурсу в номінації «Краща 

вулиця» є: 

- гарний технічний стан, бордюри біля дворів вулиці упорядковані в 

достатній кількості зелені насадження в гарному стані, зелені зони 

упорядковані та засіяні квітами; 

-  на всій території вулиці мешканці дотримуються Правил благоустрою; 

- вулиця знаходиться в зразковому санітарному стані, дотримується 

громадський порядок; 

- при визначенні переможця не береться до уваги наявність чи відсутність 

асфальтного покриття. 

  

3.2. Критеріями підведення підсумків конкурсу в номінації «Краща 

садиба» є: 

- житловий будинок і покриття у дворі у доброму  технічному стані, має 

естетичний вигляд;  

- капітальні господарські будівлі приведені в належний технічний та 

санітарний стан; 

- відокремлена господарська зона у відповідності з санітарними 

вимогами; 

- достатньо озеленена присадибна ділянка (фруктові дерева, багаторічні 

квіти, однорічні квітники розташовані не тільки на подвір’ї, а й на зеленій зоні 

вулиці, у гарному стані та доглянуті); 

- присадибна ділянка відокремлена з боку вулиці огорожею, яка має 

належний стан та естетичний вигляд); 

- тротуар і в’їзд до двору упорядковані. 

 

3.3. Критеріями підведення підсумків конкурсу в номінації «Краще 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» є: 
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 Переможці з даного конкурсу визначається конкурсною комісією за 

поданням АОСББ «Ініціатива». 

 

4. Нагородження переможців конкурсу 

 Переможцям конкурсу, які займають призові місця, вручаються 

Грамоти міської  ради, таблички з надписами "Краща вулиця 2019", 

"Краща садиба 2019", «Краще об’єднання співвласників 

багатоквартирного житлового будинку 2019" та спеціальні призи. 

         Нагородження переможців усіх номінацій проводиться під час 

святкування Дня міста й проходить в урочистій обстановці. Нагородження 

проводить міський голова. 

Конкурс не має на меті матеріального заохочення. Головні призи – це 

почуття задоволення від зробленої справи й визнання та вдячність мешканців 

міста.  

Фото найкращих об’єктів та імена переможців будуть розміщені на 

офіційному сайті міської ради та в місцевих засобах масової інформації. 
 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                                         М.О.Тарабан 



Додаток 2  

до розпорядження міського 

голови від 29.07.2019 р. № 60-р 

 

 

 

Склад конкурсної комісії 

 
Карманська Яна Юріївна заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів влади, голова комісії 

Микитенко Віталій 

Іванович 

т.в.о. начальника відділу містобудування, 

архітектури і земельних відносин, заступник голови 

комісії 

Тарабан Марина Олегівна керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету; секретар комісії 

Члени комісії: 

Гайдай Валентина 

Володимирівна 

спеціаліст І категорії відділу соціально-

економічного та стратегічного розвитку міста 

Козлова Галина 

Михайлівна 

голова громадської організації «Ветеран Хорола» 

 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                       М.О.Тарабан 


