
 

 

Україна 
Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення 

 

від    24 липня 2015 р.      № 239 

 

м. Знам’янка 
Про затвердження результатів міського  

огляду - конкурсу на звання "Краща  

вулиця", "Кращий багатоповерховий  

будинок", "Краще об'єднання  

співвласників багатоквартирного  

будинку"  

 

З метою покращення благоустрою міста, розвитку і підтримки ініціативи жителів, які 

приймають активну участь у роботі по належному утриманню багатоповерхових будинків, 

прибудинкових територій та вулиць за місцем проживання, враховуючи рішення комісії з 

проведення щорічного міського огляду-конкурсу на звання «Краща вулиця», «Кращий 

багатоповерховий будинок», «Краще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

від  20 липня 2015 р., керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити результати міського огляду - конкурсу на звання "Краща вулиця","Кращий 

багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку" (додаються). 

2. Керуючій справами міськвиконкому Л.Меренковій, організаційному відділу 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради ( нач. О.Зайченко) організувати 

нагородження дипломами переможців та призерів міського огляду - конкурсу на 

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

співвласників багатоквартирного будинку" в рамках проведення святкування Дня 

міста. 

3. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради (нач. Лаптєва Л.О.) здійснити фінансування робіт 

переможцям та призерам міського огляду-конкурсу  на звання "Краща вулиця", 

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

багатоквартирного будинку" в кожній номінації наступним чином: І місце – 20,0 тис. 

грн.; ІІ місце – 15,0 тис. грн.; ІІІ місце – 10,0 тис. грн.,  та визначити виконавців робіт. 

4. Редакції газети міської ради "Знам'янські вісті" (ред. Н.Коленченко) оприлюднити 

результати міського огляду - конкурсу на звання "Краща вулиця","Кращий 

багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку". 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Адамович Н.А.  

 

    Міський голова    І.Крижановський 

                         



 

                 Затверджено: 

рішенням виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради 

від   24    липня 2015 р. № 239 

 

Результати проведення міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", 

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

багатоквартирного будинку" у 2015 році 

 

 

 

Номінація "Краща вулиця": 

 

І місце – вулиця Ворошилова; 

ІІ місце – вулиця Ватутіна 

 

Номінація "Кращий багатоповерховий будинок": 

 

 

І місце – житловий будинок № 18 по вулиці Скирди; 

ІІ місце – житловий будинок № 20 по вулиці Жовтневій; 

ІІІ місце – житловий будинок № 4 по вулиці Привокзальній 

 

Номінація "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку": 

 

 

І місце –  ОСББ «Примакова», вул. Примакова, 64; 

ІІ місце – ОСББ «Гуцулочка», вул. Гагаріна, 29; 

ІІІ місце – ОСББ «Світанок-Знам’янка», вул. Гагаріна, 8 

 

 


