
 
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення огляду-конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби»  
Олександрійської територіальної громади,  

затверджене рішенням міської ради від 02 квітня 2021 року № 140 
 

І. Загальні умови 
 
1. Огляд-конкурс «Кращий благоустрій приватної садиби» Олександрійської територіальної громади 

(далі огляд-конкурс) проводиться щорічно відповідно до ст.ст. 5, 11  Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV зі змінами, ст. 14 Закону України «Про органи 
самоорганізації населення». 

2. Заяви на огляд-конкурс приймаються щорічно з 1 травня по 1 липня з метою стимулювання 
міських комунальних служб до виконання робіт із поліпшення благоустрою територій приватного сектору, 
забезпечення чистоти і порядку міста, селища та сіл Олександрійської територіальної громади, залучення 
мешканців до підтримання охайності та належного стану дворів, підвищення рівня оплати населенням за 
спожиті житлово-комунальні послуги та вивезення твердих побутових відходів, активізації діяльності 
органів самоорганізації населення та популяризації кращих традицій дизайнерського оформлення 
приватних садиб. Нагородження переможців відбувається на міських урочистостях з нагоди святкування 
Дня незалежності України.  

3. Завдання огляду-конкурсу полягає у: 
- підтримці ініціативи органів самоорганізації населення в питаннях реалізації завдань культурного і 

соціального розвитку міста, селища та сіл, благоустрою прибудинкових територій та залученню мешканців 
до збереження чистоти та належного стану дворів; 

- виявленні кращих благоустроїв дворів, узагальненню і подальшому поширенню позитивного 
досвіду при облаштуванні дворів приватного сектору. 

 
ІІ. Організація проведення огляду-конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби»  

Олександрійської територіальної громади 
 
1. Конкурсна комісія з проведення огляду-конкурсу забезпечує висвітлення мети та завдань огляду-

конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному сайті Олександрійської міської ради. 
2. Мешканці приватного сектору Олександрійської територіальної громади, бажаючі взяти участь в 

огляді-конкурсі, подають заяву з карткою учасника конкурсу, погоджені головою квартального комітету 
або старостою відповідних селища та сіл, у конкурсну комісію до 1 липня (додаток). 

3. Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради 
надає практичну допомогу учасникам конкурсу в організації робіт, забезпечує залучення громадськості, 
підприємств і установ різних форм власності до активної участі в роботах по благоустрою територій 
загального користування у приватному секторі. 

4. Для підведення підсумків огляду-конкурсу та визначення переможців створюється комісія. 
Основною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правомочним, за умови участі в ньому 
більше половини членів комісії. З метою визначення номінантів-переможців, щорічно до 10 липня, комісія 
проводить огляд територій домогосподарств, які розміщені на відповідній території. Потім на своєму 
засіданні підводить підсумки огляду-конкурсу, більшістю голосів членів комісії визначається десять 
переможців конкурсу.  Господарі будинковолодінь, які вже були переможцями огляду-конкурсу протягом 
п’яти наступних років, не можуть брати участь у конкурсі. За наслідками розгляду і прийнятим комісією 
рішенням, секретар комісії готує протокол, який підписує голова конкурсної комісії та секретар. 
 Інформація про проведення огляду-конкурсу та підсумки доводиться до відома жителів 
Олександрійської територіальної громади через місцеві засоби масової інформації та офіційний сайт 
Олександрійської міської ради.  

 
ІІІ. Умови проведення огляду-конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби»  

Олександрійської територіальної громади 
 
1. Підведення підсумків огляду-конкурсу здійснюється за такими критеріями: 
- охайний вигляд фасаду будинку і двору садиби (до 10 балів); 



- оригінальність оформлення садиби (до 10 балів); 
- наявність номерного знаку і таблички з назвою вулиці на будинку (до 10 балів); 
- наявність оригінальних зелених насаджень, квітників, (до 10 балів); 
- освітлення дворової території (до 10 балів); 
- утримання паркану в охайному зовнішньому вигляді (до 10 балів); 
- утримання прилеглої до садиби території (тротуару, вулиці) у належному санітарному стані 

(прибирання сміття, викошування бур’янів) (до 10 балів); 
- наявність договору із спеціалізованим підприємством на вивезення твердих побутових відходів 

(до10 балів); 
- стан малих архітектурних форм, (лавки, урни для сміття тощо), мостіння тротуарів, 

внутрішньодворових проїздів, покриття дитячих і господарських площадок (до 5 балів); 
- наявність зон тихого відпочинку (бесідки, перголи, лави і т.д.) та їх благоустрій (до 5 балів); 
- недопущення складування будівельних матеріалів на прилеглій території (до 5 балів); 
- рівень оплати мешканцями будинковолодіння житлово-комунальних послуг (10 балів); 
- співпраця з квартальним (вуличним) комітетом, старостою селища, сіл (до 5  балів); 
- перелік робіт, виконаних на прилеглій до садиби території, за участю мешканців будинку (до 10 

балів). 
Максимально можлива кількість набраних балів – 120. 

 
ІV. Нагородження переможців огляду-конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби»  

Олександрійської територіальної громади 
 
1. Переможці огляду-конкурсу нагороджуються спеціальними адресними табличками, дипломами та 

заохочувальними призами (сувенірами). 
2. Головам квартальних комітетів та старостам, які взяли активну участь в агітаційно-масовій роботі 

та підготовці до участі в огляді-конкурсі, оголошується подяка міського голови. 
V. Джерела фінансування 

 
1. Фінансування витрат на проведення огляду-конкурсу, заохочувальні призи на суму до 500 грн 

кожен, адресні таблички, дипломи переможцям конкурсу здійснюється за рахунок кошторису Програми 
розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради.  

 
______________________________ 

 


