
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    
 

05 вересня 2017 року                                                                                № 228 
 

Про проведення огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій житлового сектору 

З метою поліпшення благоустрою смт. Слобожанське, активного 

залучення населення селища до участі у спільній роботі з благоустрою, 

озеленення та покращення санітарного стану будівель, прилеглих та 

прибудинкових територій, на виконання власних повноважень, зазначених у 

підпункті 7 пункту а частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Комсомольської селищної 

ради:   

В И Р І Ш И В: 

1. Запровадити щорічний огляд-конкурс на кращий благоустрій житлового 

сектору.  

2. Затвердити Положення про проведення огляду-конкурсу благоустрою 

житлового сектору (додаток № 1).  

3. Для проведення конкурсу затвердити склад комісії (додаток № 2). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                         Д. М. Діхтяр 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

до рішення виконавчого 

комітету Комсомольської 

селищної ради від 05 вересня 

2017 року № 228 

 

Положення 

про проведення огляду - конкурсу благоустрою житлового сектору 

 

1. Загальні положення 

1.1. Організатором огляду-конкурсу виступає виконавчий комітет 

Комсомольської селищної ради. 

1.2. Огляд - конкурс проводиться з метою активного залучення 

населення  селища до робіт з благоустрою, озелененню вулиць та 

прибудинкових територій, розвитку здорової конкуренції та змагання, 

спрямованих на покращення благоустрою селища. 

  

2. Умови та порядок проведення конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться щорічно, а його підсумки підбиваються до 10 вересня 

до Дня  селища Слобожанський. 

2.2. Учасниками огляду - конкурсу є жителі смт. Слобожанське. 

2.3. Переможці огляду - конкурсу визначаються комісією під час об'їзду та 

огляду прибудинкових територій. 

  

3. Критерії оцінки конкурсу. 

3.1. Основними критеріями огляду-конкурсу є активна постійна участь жителів 

селища в: 

- належному утриманню та прикрашенню прибудинкових територій, 

дворів, належному утриманню зелених насаджень: дерев, кущів. 

- прикрашення прибудинкових територій квітниками та газонами; 

 

4. Підведення підсумків та нагородження переможців 

4.1. Підсумки конкурсу оформляються протоколом.  

4.2. Ініціативним групам - переможцям конкурсу видається сертифікат на 

виконання ремонтних робіт, робіт з благоустрою або на придбання матеріалів 

(за бажанням переможців) на суму до  50 тис. грн. Ремонтні роботи, роботи з 

благоустрою та придбання матеріалів виконується житлово – комунальним 

підприємством, яке обслуговує  прибудинкову територію в наступному році 

після підведення підсумків. Протягом місяця після оголошення результатів 

конкурсу ініціативна група - переможець подає селищній раді заявку на 

виконання ремонтних робіт, робіт з благоустрою або придбання матеріалів (за 

вибором переможця) в межах суми вказаної у сертифікаті. 

4.3.Нагородження переможців проводиться на святкуванні Дня селища 

Слобожанське. 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                   Д. М. Діхтяр 



Додаток № 2  

до рішення виконавчого 

комітету Комсомольської 

селищної ради від 05 вересня 

2017 року № 228 

 

Склад 

комісії про проведення огляду-конкурсу благоустрою житлового сектору 

 

 

1 Діхтяр Дмитро Миколайович - Комсомольський селищний 

голова, голова комісії 

2 Мороз Тетяна Миколаївна - спеціаліст І категорії 

Комсомольської селищної ради, секретар 

комісії 

3 Господинько Надія 

Миколаївна 

- начальник дільниці КП 

«Комунальник» 

4 Дубнюк Микола 

Миколайович 

- заступник Комсомольського 

селищного голови 

5 Тимченко Олена 

Володимирівна 

- заступник Комсомольського 

селищного голови 

6 Чучупалов Віктор Борисович - директор КП «Комунальник» 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                         Д. М. Діхтяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


