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П р о  п р о в е д е н н я  
щ о р іч н о г о  КОНКУРСУ 

" З б е р е ж е н н я  н а в к о л и ш н ь о г о
СЕРЕДОВИЩА, ОЗЕЛЕНЕННЯ, 

БЛАГОУСТРІЙ"

З  метою забезпечення благоустрою територій міста, їх 
належного санітарного та естетичного стану, збере
ження національного колориту кварталів, залучення 
громадян до участі у благоустрої та озелененні міста 
Славутича, відповідно до стратегічних напрямків роз
витку територіальної громади міста Славутича: "Сла
вутич - наш дім", "Я житель свого міста", "Від чистого 
Славутича до чистої України" та керуючись Законами 
України "Про благоустрій населених пунктів", "Про за
безпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення", "Про місцеве самоврядування в Україні",

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:
1. Проводити щорічний конкурс "Збереження навколиш

нього середовища, озеленення, благоустрій" у чотирьох 
номінаціях.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу "Збе
реження навколишнього середовища, озеленення, благо
устрій” (додаток 1).

3. Затвердити склад конкурсної комісії по проведенню 
конкурсу "Збереження навколишнього середовища, озеле
нення, благоустрій" (додаток 2).

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконко
му № 378 від 25.07.2005 "Про проведення конкурсу "Збере
ження навколишнього середовища, озеленення, благо
устрій".

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
заступника міського голови Остряніна Ю.О.

Міський голова В.П.УДОВИЧЕНКО

Додаток 1 
до рішення виконавчого 

комітету міської ради
05.05.2008 №254

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ

ЩОРІЧНОГО КОНКУРСУ 
" З б е р е ж е н н я  н а в к о л и ш н ь о г о  

СЕРЕДОВИЩА, 
ОЗЕЛЕНЕННЯ, БЛАГОУСТРІЙ"

І. Загальні положення
Даний конкурс проводиться з метою покращення 

санітарно-гігієнічного стану кварталів, житлових будинків 
міста Славутича, для збереження національного колори
ту кварталів, формування зелених зон відпочинку та вихо
вання любові до рідного краю у жителів міста. Благоустрій 
міста — візитна картка Славутича.

Конкурс проводиться в червні місяці та відповідає стра
тегічним напрямкам розвитку територіальної громади міста 
Славутича, таким як "Славутич - наш дім", "Я житель свого 
міста", "Від чистого Славутича до чистої України". Підбиття 
підсумків — до Дня Конституції (28 червня).

Конкурс проводиться у чотирьох номінаціях:
1. "Кращий благоустрій і утримання території 

підприємств, організації, закладів міста”
В номінації беруть участь всі підприємства, організації та 

установи міста, не залежно від форми власності.
2. "Кращий під'їзд"

У номінації беруть участь приватні підприємства, які 
здійснюють обслуговування житлових будинків та жителі 
міста. Мешканці надають заявки до обслуговуючих 
підприємств, які вносять пропозиції до конкурсної комісії 
щодо участі в даній номінації. Номінація можлива, якщо до 
участі заявлені три або більше під'їздів, яки не брали участь 
у попередньому році.

3. "Кращий квартал міста"
За Положенням передбачається участь усіх приватних 

підприємств, які здійснюють обслуговування території 
кварталів міста Славутича: Талліннського, Ризького, 
Вільнюського, Бєлгородського, Ленінградського, Мос
ковського, Добринінського, Чернігівського, Тбіліського, Ба
кинського, Єреванського, Київського, Печерського.

4. "Кращий благоустрій котеджної забудови"
В номінації беруть участь жителі котеджних забудов, які 

подали заяви приватним підприємствам, які здійснюють об
слуговування території кварталу, де розташована дана ко- 
теджна забудова, або пропозиції подають самі 
підприємства.

II. Умови конкурсу
Номінація "Кращий благоустрій і утримання території 

підприємств, організації, закладів міста"
Членами комісії проводиться огляд відведеної і закріпле

ної за підприємствами, організаціями та установами тери
торії. Огляд включає в себе утримання газонів, наяв- 
ністьквітників, клумб, зелених насаджень, малих архітектур
них форм, дорожніх знаків, якість покриття доріг і тротуарів, 
інших архітектурних, інженерних і технологічних споруд, а 
також утримання зони санітарного обслуговування. Нагляд 
за закріпленими територіями проводиться постійно про
тягом року.

Номінація "Кращий під’їзд"
Членами комісії проводиться огляд під'їздів житлових бу

динків, представлених на конкурс.
Оглядаються:
- стан стін підТзду, перил, сходових кліток, віконних рам;
- наявність квіткових вазонів;

- освітлення під'їздів та вхідних дверей;
- стан сміттєпроводів та сміттєвих контейнерів;
- стан ліфта (якщо такий є);
- зовнішній вигляд вхідної групи (ганок, освітлення, вхідні 

двері);
- зовнішній вигляд дверей квартир та вхідних дверей 

під'їзду;
- благоустрій території, прилеглої до вхідної групи 

(квіткові клумби, газони, зелені насадження, лавки, урни).

Номінація "Кращий квартал міста"
Членами комісії проводиться огляд відведеної і закріпле

ної за обслуговуючими підприємствами територій квар
талів. Проводиться огляд утримання:

- приквартальних, придомових, внутрішньоквартальних 
територій;

- проїздів, тротуарів, внутрішньоквартальних доріжок, 
бордюрів,

бортових каменів, асфальтового покриття;
- дитячих, господарських, спортивних площадок;
- малих архітектурних форм ( лавочки, урни для сміття, 

квіткові тумби і т. д.);
- внутрішньоквартальних опор освітлення;
- баків для сміття біля під'їздів, вхідних груп в під'їзди, ви- 

мощення будівель;
- газонів, квіткових клумб, зелених насаджень (дерев, 

кущів)

Номінація "Кращий благоустрій котеджної забудови"
Членами комісії проводиться огляд благоустрою ко

теджної забудови, який включає в себе:
- огорожу котеджу;
- наявність квітників, клумб, зелених насаджень;
- наявність малих архітектурних форм (урни, лавки, аль

танки, роблені водойми, міні-фонтани і т.д.);
- утримання газонів;
- утримання території санітарної зони котеджної забудо

ви.

III. Нагородження переможців
Нагородження переможців здійснюється методом підра- 

хування балів за результатами огляду благоустрою квар
талів, підприємств, організації, закладів міста , утримання 
під'їздів та котеджної забудови.

За підсумками конкурсу вручається:
У номінації "Кращий благоустрій і утримання території 

підприємств, організацій, закладів міста":
- диплом і ступеня (І місце);
-дипломIIступеня (IIмісце);
- диплом 111 ступеня (III місце).
Можливо преміювання за окремим рішенням виконкому.
У номінації "Кращий під'їзд" визначаються I, II, III місце, 

та вручаються грамоти і подяки міського голови.
Можливо преміювання за окремим рішенням виконко

му.
У номінації "Кращий квартал міста" вручається:
- диплом І ступеня (І місце);
- диплом II ступеня (II місце);
- диплом III ступеня (III місце).
Можливе преміювання за окремим рішенням виконкому.
У номінації "Кращий благоустрій і утримання території 

підприємств, організації, закладів міста" та "Кращий квар
тал міста" за перше місце вручається перехідний кубок.

Активним учасникам конкурсу вручається подяка місько

го голови.
У номінації "Кращий благоустрій котеджної забудови"

вручаються:
подяки міського голови.
Нагородження проводиться в урочистій обстановці.
Номінантам конкурсу, які протягом трьох років займають 

перше місце, конкурсною комісією присвоюється звання 
"Почесний переможець конкурсу "Збереження навколиш
нього середовища, озеленення, благоустрій" з врученням 
стрічки переможця, а в номінаціях, де вручаються перехідні 
кубки, крім стрічки переможця залишається кубок, як бага
торазовому переможцю конкурсу "Збереження навколиш
нього середовища, озеленення, благоустрій".

Керуючий справами виконкому 
М.і.ДРОГАН

Додаток 2 
до рішення виконавчого 

комітету міської ради
05.05.2008 № 254

С к л а д  к о н к у р с н о ї  к о м іс ії  
по п р о в е д е н н ю  

щ о р іч н о г о  КОНКУРСУ 
" З б е р е ж е н н я  н а в к о л и ш н ь о г о  

СЕРЕДОВИЩА, ОЗЕЛЕНЕННЯ, 
б л а г о у с т р ій "

Голова комісії:
Острянін Юрій Олександрович — заступник міського 

голови
Заступник голови комісії:
Коробейнікова Наталя Миколаївка — заступник головного 

архітектора
Члени комісії:
Любива Людмила Миколаївна — завідуючий центру 

інформації та зв'язків з громадськістю;
Мовчан Ольга Михайлівна — заступник директора КП 

"Житлово-комунальний центр” ;
Торцева Людмила Іванівна — спеціаліст по благоустрою 

КП "Житлово-комунальний центр";
Чернишова Галіна Юріївна — лікар санітарно- 

епідеміологічної станції; 
Алімпієва Ірина Юріївна — інженер з благоустрою та 

озелененню відділу містобудування та архітектури;
Савенко Анатолій Володимирович — начальник дільниць 

споруд закладів освіти;
Камишна Людмила Григорівна — помічник директора з 

соціальних питань КП "Управління житлово - комунального 
господарства” ;

Щербина Юрій Васильович — заступник начальника 
відділу матеріально-технічного постачання КП "Управління 
житлово - комунального господарства";

Баришевська Ніна Григорівна — директор КП 
"Кіноконцертний комплекс";

Осіпова Світлана Василівна — заступник директора КП 
"Фонд комунального майна";

Гончаренко Петро Петрович — депутат міської ради (за 
згодою).

Керуючий справами виконкому 
М.І. ДРОГАН

СЛАВУТИЦЬКА 
МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


