
Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

від     14  лютого  2014 р.                                   №  63

м. Знам`янка

Про проведення огляду-конкурсу 
«Кращий фасад будівлі та благоустрій 
прилеглої території до підприємств, 
установ та організацій міста»

 
З  метою  реалізації  Програми  державної  підтримки  розвитку  місцевого 

самоврядування в Україні, затвердженої Указом Президента України від 30.08.2001 № 749 
зі змінами, керуючись ст. 30, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Знам'янської міської ради 

В И Р І Ш И В :

1.  Провести  огляд-конкурс  «Кращий  фасад  будівлі  та  благоустрій  прилеглої 
території до підприємств, установ та організацій міста» у термін з 20 березня до 25 квітня 
2014 року.

2. Затвердити:

• склад міської комісії з проведення огляду-конкурсу «Кращий фасад будівлі 
та благоустрій прилеглої території  до підприємств,  установ та організацій 
міста» (додаток 1);

• Положення  про  проведення  огляду-конкурсу  «Кращий  фасад  будівлі  та 
благоустрій  прилеглої  території  до  підприємств,  установ  та  організацій 
міста» (додаток 2).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А. 

   Міський голова      І.Крижановський



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету  
Знам'янської міської ради

         від  14  лютого 2014 р. №  63
 
 

С К Л А Д

комісії з проведення огляду-конкурсу «Кращий фасад будівлі та благоустрій 
прилеглої території до підприємств, установ та організацій міста»

 
Заруцький Андрій Анатолійович - голова комісії, заступник міського голови

Лаптєва Любов Олександрівна - заступник голови комісії, начальник УМА та ЖКГ

Лапіна Юлія Анатоліївна - секретар комісії, заступник начальника УМА та 
ЖКГ 

 

Члени комісії:

Бабаєва Світлана Миколаївна - начальник відділу культури та туризму 
Голова Людмила Олексіївна - керівник ЗМКП "Бюро технічної інвентаризації"

Дегтярь Едуард Григорович - керівник «Знам'янської ЖЕК № 1»

 
Качанов Ігор Олексійович

-  начальник  відділу  архітектури  та  містобудування 
УМА та ЖКГ Знам'янської міської ради 

Ладожинська Руслана Анатоліївна - начальник відділу молоді та спорту

Лобов Валентин Борисович - головний спеціаліст з благоустрою

Савельєв Ігор Миколайович - депутат Знам'янської міської ради (за згодою)

Тесленко Наталія Олександрівна - керуюча справами виконкому міської ради

               Керуюча справами                                                      Н.Тесленко



Додаток 2
             до рішення виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради
              від  14  лютого 2014 р. №  63

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про проведення огляду-конкурсу «Кращий фасад будівлі та благоустрій прилеглої 
території до підприємств, установ та організацій міста»

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 Метою проведення конкурсу  «Кращий фасад будівлі  та  благоустрій  прилеглої 
території  до  підприємств,  установ  та  організацій  міста» (далі  –  Конкурс) є  здійснення 
заходів,  спрямованих  на  приведення  будівель  підприємств,  установ  та  організацій  в 
належний технічний стан з виконанням благоустрою прилеглої території.

 Конкурс проводиться з 20 березня до 25 квітня 2014 року 2014 року.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Комісія:

• оголошує  Конкурс  на  кращий  фасад  будівлі  та  благоустрій  прилеглої 
території до підприємств, установ та організацій міста;

• приймає заявки від бажаючих взяти участь в Конкурсі;

• за  підсумками  проведених  заходів  визначає  кращу  будівлю  підприємства, 
організації,  установи та благоустрій прилеглої території  згідно з головними 
показниками рівня благоустрою та визначає призові місця:

         - I місце, переможець Конкурсу;

         - II місце;

         - III місце.

3.  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ КОНКУРСУ
• належний архітектурно-естетичний вигляд фасаду будівлі;
• благоустрій  прилеглої  території  (наявність  тротуарної  плитки,  належне 

утримання зелених насаджень, газонів та квітників);
• облаштування вивісок та зовнішнього освітлення;
• наявність урн для сміття при вході в будівлю;
• наявність договору на вивезення твердих побутових відходів;
• недопущення наклеювання оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, 

реклам на стінах будівлі;
• недопущення складування будівельних матеріалів на прилеглій території без 

дозволу;
• утримання прилеглої  території  в  належному санітарному стані  (прибирання 

сміття, викошування бур’янів).
Конкурсна  комісія  з  виїздом  на  місце  перевіряє  виконання  умов  конкурсу  на 

статус «Кращий фасад будівлі та благоустрій прилеглої території до підприємств, установ 
та організацій міста» і приймає рішення про присвоєння такого Статусу та нагородження 
переможців.

 
                           Керуюча справами                                              Н.Тесленко
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