
Ко н к у р с и Кращі -  вони кожен рік кращі...
ють в область: і те у них вже добре в 
плані благоустрою, і інше! Чи ці ра- 
порти-звітування — звичайне око
замилювання? Відписки? А можли
во, просто чорнила і паперу немає у 
сільрадах чи міськрадах, по район
них держадміністраціях, аби гарно і 
змістовно підготувати матеріали на 
конкурс ?.. То співчуваємо, ша
новні. Проте, мабуть, справа не в 
цьому, а в смітті, яке, як було, то так 
і залишається під ногами, а ви че
рез нього переступаєте...

Заразом хочемо повідомити, що 
є таки у нас в області міста, сели
ща і села, де багато робиться і 
місцевою владою, і усією грома
дою для того, аби населені пункти 
ставали із кожним роком гарніши
ми, комфортнішими для прожи
вання. Такі і стали переможцями 
названого конкурсу.

Як розповіла начальник відділу 
розвитку житлового фонду, бла
гоустрою і водопровідно-каналі
заційного господарства голо
вного управління житлово-кому- 
нального господарства і палив
но-енергетичного комплексу 
облдержадміністрації Ганна Ми
колаївна КОРЯКІНА, нещодавно 
конкурсною комісією переможця
ми обласного конкурсу "Місто (се
лище) найкращого благоустрою" за

•  Багаточисельні гойдалки на прибудинкових територіях —  
ознака Броварів і велика втіха для місцевих дітей.

минулий рік були визнані по першій 
категорії населених пунктів міста 
Бровари, Буча, Яготин (відповідно 
— перше, друге, третє місця), по 
другій категорії міста Миронівка, 
Березань, селище Гостомель, по 
третій категорії — селища Стави
ще, Гребінки, Володарка.

Окрім того, як зазначила Ганна 
Миколаївна, до участі у всеук

раїнському конкурсі "Населений 
пункт найкращого благоустрою і 
підтримки громадського порядку" 
у Мінжитлокомунгосп України по
дано матеріали із міст Славутича, 
Броварів і Бучі, селища Гребінки 
Васильківського району, села Буки 
Сквирського району.

Галина ПРИХОДЬКО.
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Добра справа — традиційний об
ласний конкурс "М істо (селище) 
найкращого благоустрою " —  все 
ж, хоч це й прикро констатувати, не 
набув поки що широкої масовості 
на Київщині. Бо на сотні наявних сіл, 
міст у даному конкурсі як брали, то 
так і продовжують брати участь не 
більше десятка населених пунктів. 
Притому майже одні і ті ж самі.

Що ж, хвала їм, як мовиться, і 
шана. А в додачу ( за умовами кон
курсу) ще й чималі грошові винаго
роди, які дозволяють і надалі 
сумлінно трудитись на благоустрій 
рідних місцин. Але виникає зако
номірне запитання: а чому інші на
селені пункти Київщини не прагнуть 
взяти участь у конкурсі? Хоча при 
цьому як же ж жвавенько рапорту

•  От вона —  європейського ґатунку краса і чистота міста 
Славутича.


