
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від      20    червня      2014 р.                    № 226 
 

 

м. Знам`янка 
 
Про внесення змін та доповнень  
до рішення виконавчого комітету 
Знам’янської міської ради 
від 11 жовтня 2013 року № 491 
 
  
  З метою забезпечення об’єктивного оцінювання учасників міського огляду-конкурсу  на 

звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку", приведення Положення про міський огляд-
конкурс на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку" у відповідність до рішень комісії, керуючись ст.30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до Положення про міський огляд-конкурс на звання "Краща вулиця", 

"Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку" у новій редакції, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради від 11 жовтня 2013 року № 491, виклавши в 

наступній редакції : 
 «п.2.2. розділу 2 «Організація та проведення міського огляду-конкурсу» -  

«Комісія здійснює моніторинг ведення учасниками огляду-конкурсу робіт з 

благоустрою візуально з виїздом на місце, а також шляхом проведення аналізу рівня 

проплати за комунальні послуги (для багатоповерхових  будинків), укладання договорів 

на вивіз твердих побутових відходів (для приватного сектору) та інших критеріїв, згідно 

оціночних листів, після подання учасниками конкурсу матеріалів, представлених ними 

на підведення підсумків до 05.07.2014 року»; 
«п. 3.1 розділу 3 «Учасники огляду-конкурсу» - «В огляді-конкурсі мають право 

брати участь представники будинкових та квартальних комітетів (будинки, вулиці 

провулки), а також об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Участь у 

конкурсі не можуть приймати переможці огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", 

"Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку" минулого року»; 



«п.п.1 п.4.2  розділу 4 «Номінації та критерії визначення переможців» – «рівень 

заборгованості за комунальні послуги станом на 01 червня поточного року»; 
«п.5.1 розділу 5 «Підведення підсумків огляду-конкурсу та відзначення 

переможців та учасників» - Для підведення підсумків огляду-конкурсу учасники 

подають матеріали у вигляді текстових та фотографічних матеріалів формату А 4, 
оформлені у швидкозшивач, не пізніше 5 липня». 

2. Доповнити розділ 5 «Підведення підсумків огляду-конкурсу та відзначення переможців 

та учасників»  п. 5.5 наступного змісту: 
«Виконання робіт переможцям та призерам міського огляду-конкурсу  на звання 

"Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку"  проводиться комунальним підприємством 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1»  або іншим підприємством, 

визначеним управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради (нач. Л.Лаптєва), на підставі окремого рішення 

виконавчого комітету». 
3. Секретарю комісії міського огляду-конкурсу  Ф.Тюпі до 01.07.2014 року довести 

інформацію щодо змін, внесених до Положення про міський огляд-конкурс на звання 

"Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку", як рішеннями виконавчого комітету,  так і 

рішеннями комісії до представників учасників міського-огляду конкурсу, які подали 

заявки для участі в ньому. 
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 

 
Заступник міського голови    А.Заруцький  


