
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 03.06.2020 № 7/77-26 
         м. Покровськ 

Про проведення конкурсу на звання 

«Кращий двір», «Кращий будинок», 

«Краща вулиця», «Кращий ОСББ» 

у 2020 році 

 

З метою підвищення рівня благоустрою та утримання прибудинкових територій, 

поліпшення технічного стану багатоквартирних будинків, розвитку ініціативи, активної 

участі органів самоорганізації населення та жителів міста в підвищенні благоустрою та 

озеленення природних територій та вулиць,  керуючись ст.26, 59, 73 Закону України Закону 

України від 21.05.1997 року №280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

   

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на звання «Кращий двір», 

«Кращий будинок», «Краща вулиця», «Кращий ОСББ» у 2020 році (далі - конкурс) згідно 

з додатка 1. 

2. Житлово-комунальному відділу  міської ради (Юзипович): 

2.1. Організувати проведення конкурсу з 01.07.2019 по 31.07.2020. 

2.2. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та висвітлювати хід 

проведення конкурсу. 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Порецька) здійснювати фінансування 

конкурсу за рахунок коштів міського бюджету. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

С.Федорова, координацію – на постійну депутатську комісію житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, екології, охорони довкілля та благоустрою (Касьян). 
  

 

 

 

 

В.п. міського голови           О. Требушкін 

 
 

 

 



 

Додаток №1 

до рішення міської ради 

від 03.06.2020  № 7/77-26 

 

Положення 

про проведення конкурсу на звання 

«Кращий двір», «Кращий будинок», «Краща вулиця», «Кращий ОСББ» 

в 2020 році 

 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурс на звання «Кращий двір», «Кращий будинок», «Краща вулиця», 

«Кращий ОСББ» в 2019 році (далі-конкурс)  проводиться серед населення міста. 

1.2. Метою конкурсу є підвищення рівня благоустрою міських територій, 

створення відповідної думки з проблем благоустрою і збереження будівель, 

прибудинкових територій, поліпшення технічного стану багатоквартирних будинків, 

підвищення активності жителів міста, органів самоорганізації, служб міського 

господарства. 

1.3. Конкурс проводиться з 01.07.2020  по 31.07.2020. 

1.4. В конкурсі беруть участь: 

- в номінаціях «Кращий будинок», «Кращий двір» - ініціативні групи, що 

представляють інтереси жителів багатоквартирних будинків (крім  ОСББ); 

- в номінації «Краща вулиця» - ініціативні групи, що представляють інтереси 

жителів відповідних вулиць приватного сектора; 

- в номінації «Кращий ОСББ» - ініціативні об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків. 

 

2. Порядок проведення конкурсу 

2.1 Заявка на участь в конкурсі подається ініціативними групами в Покровський 

Координаційний комітет самоорганізації населення в термін з 01.07.2020  по 31.07.2020 

(включно). Кількість учасників конкурсу не обмежена. 

2.2. Заявка повинна містити: 

- адресу об'єктів конкурсу; 

- характеристику стану об'єкта до початку виконання робіт; 

- проблемні питання, які планується вирішити учасникам в ході проведення 

конкурсу; 

          - план - графік проведення робіт. 

2.3. Оцінювання конкурсантів здійснюється в два етапи: первинною конкурсною 

комісією (Додаток 1 до Положення) і підсумковою конкурсною комісією (Додаток 2 до 

Положення). 

2.4. Первинна конкурсна комісія в 3-х денний термін з дня подачі заявки розглядає 

її з обов'язковим виїздом на об'єкт, виконанням фотофіксації до початку робот і приймає 

рішення про допуск заявників  до участі в конкурсі. 

2.5. У період з 19.07.2020 по 21.07.2020 члени первинної конкурсної комісії 

здійснюють моніторинг проведених робіт учасниками конкурсу з обов'язковою 

повторною фотофіксацією після виконання запланованих робіт. 

 

3. Критерії підведення підсумків конкурсу 

Основним критерієм підведення підсумків конкурсу є внесок жителів (обсягу робіт, 

матеріалів, використаних засобів), вкладений в ході вирішення проблемних питань.   

3.1. Додатковими критеріями підведення підсумків конкурсу в номінації «Кращий 

двір» є: 

3.1.1. Санітарний стан прибудинкової території: відсутність сміття в місцях 

загального користування. 



 

3.1.2. Стан місць загального користування двору багатоквартирного будинку, 

наявність місць відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків, ін. об'єктів. 

3.1.3. Технічний стан прилеглої території, тротуарів, бордюр, огорож, клумб, їх 

зовнішній вигляд. 

3.1.4. Участь жителів у проведенні суботників з прибирання та благоустрою дворів 

багатоквартирних будинків,  активність жителів. 

3.1.5. Динаміка оплати жителями житлово-комунальних послуг (позитивна оцінка 

ставиться в разі зменшення загальної суми заборгованостей жителів за послуги тепло-, 

водопостачання, водовідведення, плати за утримання будинку та прибудинкової території, 

вивезення ТПВ на 01.07.2020  в порівнянні з 01.07.2019). 

3.1.6. Ступінь суспільної активності старшої будинку (співпраця з комунальними 

підприємствами міста, органами самоорганізації населення і т.д.) 

3.1.7. При наявності додаткових оригінальних елементів благоустрою виконаних 

самими мешканцями оцінка збільшується на 5 балів. 

3.1.8. Організація робіт з дітьми та підлітками, проведення культурно- спортивних 

заходів для населення (фото). 

3.1.9.Проведення заходів з енергозбереження. 

3.2. Критеріями підведення підсумків конкурсу в номінаціях «Кращий будинок», 

«Кращий ОСББ» є: 

3.2.1. Санітарний стан прибудинкової території, під'їздів, ліфтів (при наявності), 

інших місць загального користування. 

3.2.2. Наявність обмеження доступу до кинутих квартир, технічний стан під'їзних 

дверей, вікон, підвальних приміщень. 

3.2.3. Технічний стан прилеглої території, тротуарів, бордюр, огорож, клумб, їх 

зовнішній вигляд. 

3.2.4. Участь мешканців будинку в проведенні суботників з прибирання та 

благоустрою дворів, під'їздів, підвальних приміщень багатоквартирних будинків, 

активність жителів. 

3.2.5. Рівень оплати мешканців за житлово-комунальні послуги (позитивна оцінка 

ставиться в разі зменшення загальної суми заборгованостей жителів за послуги тепло-, 

водопостачання, водовідведення, плати за утримання будинку та прибудинкових 

території, вивезення ТПВ на 01.07.2020  в порівнянні з 01.07.2019). 

3.2.6. Ступінь суспільної активності старшої будинку (співпраця з комунальними 

підприємствами міста, органами самоорганізації населення і т.д.) 

3.3. Критеріями підведення підсумків конкурсу в номінації «Краща вулиця» є: 

3.3.1. Санітарний стан вулиць, відсутність сміття в місцях загального користування. 

3.3.2. Стан місць загального користування вулиці, утримання місць відпочинку, 

дитячих і спортивних майданчиків, ін. об'єктів 

3.3.3. Технічний стан прилеглої території, тротуарів, бордюр, огорож, клумб, їх 

зовнішній вигляд. 

3.3.4.Участь жителів вулиці в проведенні суботників з прибирання та благоустрою 

вулиці, активність жителів. 

3.3.5. Укладання договорів на вивіз ТПВ (позитивна оцінка ставиться в разі 

збільшення даного показника станом на 01.07.2020  в порівнянні з 01.07.2019) 

3.3.6. Рівень оплати мешканців за комунальні послуги (позитивна оцінка ставиться 

в разі зменшення загальної суми заборгованостей жителів за послуги водопостачання, 

водовідведення, вивезення ТПВ на 01.07.2020  в порівнянні з 01.07.2019). 

3.3.7 Ступінь суспільної активності квартальної (співпраця з комунальними 

підприємствами міста, органами самоорганізації населення і т.д.). 

3.4 Максимальна оцінка кожного пункту – 10 балів. 

3.5.Учасник конкурсу який приймає участь перший раз додаткові 5 балів. 



 

4. Порядок підведення підсумків 

4.1. Підсумки конкурсу підводяться в два етапи: первинною конкурсною комісією і 

підсумковою конкурсною комісією. 

4.2. У період з 24.07.2020 по 26.07.2020 члени первинної конкурсної комісії 

проводять моніторинг проведених робіт учасниками конкурсу, визначають по п'ять 

претендентів у кожній номінації, які проходять до другого етапу конкурсу, і передають 

відповідні протоколи, фото та ін. документи до секретаря підсумкової конкурсної комісії. 

Не допускається участь члена первинної комісії в оцінюванні заявки, яка була подана ним 

безпосередньо. Рішення первинної конкурсної комісії оформляється протоколом. 

4.3. Підсумкова конкурсна комісія в період з 27.07.2020 по 31.07.2020 на підставі 

наданих документів підводить підсумки конкурсу та визначає переможців у кожній 

категорії. 

Підсумки  конкурсу оформляються протоколом. 

4.4. Ініціативним групам - учасникам конкурсу, які посіли призові місця, видається 

сертифікат на виконання ремонтних робіт, робіт з благоустрою або на придбання 

матеріалів (за бажанням переможців) на суму: 

 

Призове місце Кращій двір Кращій дім Кращій ОСББ Краща вулиця 

1 місце 40 000 грн. 40 000 грн. 40 000 грн. 40 000 грн. 

2 місце 25 000 грн. 25 000 грн. 25 000 грн. 25 000 грн. 

3 місце 15 000 грн. 15 000 грн. 15 000 грн. 15 000 грн. 

 

Ремонтні роботи, роботи з благоустрою та придбання матеріалів виконується 

житлово – комунальним відділом міської ради відповідно до поданих заявок ініціативної 

групи в межах коштів за виданими сертифікатами. 

Протягом місяця після оголошення результатів конкурсу переможець подає в 

житлово-комунальний відділ міської ради заявку на виконання ремонтних робіт, робіт з 

благоустрою або придбання матеріалів (за вибором переможця) в межах виграного 

преміального фонду. 

4.4.Нагородження переможців  проводиться на одній з нарад у міській раді. 

 

В.п.міського голови                                                                                                 О. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до Положення  

 

СКЛАД 

первинної  конкурсної комісії 

 

   

Моденко                 

Алла Юріївна 

 голова Покровського Координаційного комітету 

самоорганізації населення, голова комісії; 

   

Баленко Лідія 

Олександрівна  

 інспектор з основної діяльності Покровського 

Координаційного комітету самоорганізації 

населення, секретар комісії; 

 

Члени комісії: 

  

   

   

Віт’єва Людмила 

Віссаріонівна 

 

Деміденко Галина 

Олексіївна 

 

 інспектор комітету мікрорайону  «Лазурний» 

 

секретар квартального комітету №45 (за згодою) 

Касьян Наталія 

Вікторівна   

 інспектор  комітету мікрорайону  «Шахтарський» 

   

Мирошник Альона 

Михайлівна 

 інспектор комітету мікрорайону «Динас» 

   

Миронова Людмила 

Петрівна 

 голова квартального  комітету №31 (за згодою) 

   

Нестеренко Наталія 

Володимирівна 

 інспектор комітету мікрорайону «Центр» 

 

 

Оболоніна Валентина 

Володимирівна 

 голова квартального комітету №39 (за згодою) 

   

Смоляр Раїса Макарівна  інспектор комітету мікрорайону  «Сонячний» 

   

Соломкіна Людмила 

Миколаївна 

 інспектор комітету мікрорайону  «Южний» 

   

   

Чепурна Олена  

Анатоліївна 

 голова квартального комітету №1 (за згодою) 

   

    

В.п. міського голови                                                                  О.Требушкін 

   

 

 

 



 

Додаток  2 

до Положення  

СКЛАД 

підсумкової конкурсної комісії 

 

Федоров  

Сергій Володимирович 

 заступник міського голови, голова комісії 

   

Юзипович 

Олена Володимирівна 

 начальник житлово-комунального відділу міської 

ради,  заступник голови комісії 

   

Павліщева Тетяна Олександрівна  заступник начальника житлово-комунального 

відділу міської ради, секретар комісії. 

   

Члени комісії: 

 

  

Барановська Надія Юріївна  в.о. начальника  відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин міської ради 

 

 

Безпала Наталія Станіславівна             начальник відділу координації роботи комунальних 

підприємств житлово-комунального відділу міської 

ради 

 

Білоус  Аліна Олександрівна  Головний спеціаліст відділу економічного аналізу і 

прогнозування міської ради 

 

Куличенко Аліна Валеріївна  провідний спеціаліст бюджетного відділу 

фінансового управління міської ради. 

 

   

Моденко 

Алла Юріївна 

 голова Покровського координаційного  комітету 

самоорганізації  населення 

   

Порецька 

Юлія  Миколаївна  

 начальник фінансового управління міської ради 

   

Супрунович Ірина  

Василівна 

 член постійної депутатської комісії житлово-

комунального господарства, комунальної власності, 

екології, охорони довкілля та благоустрою 

   

Сталоверова Ольга Олександрівна  менеджер з організації консультативних послуг 

ФОП Кивайло О.Ю. 

   

   

   

   

   

   

В.п.міськог голови  О.Требушкін 

 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Про проведення конкурсу на звання 

«Кращий двір», «Кращий будинок», 

«Краща вулиця», «Кращий ОСББ» 

у 2020 році 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Житлово-комунальним відділом Покровської міської ради Донецької 

області 

 

Начальник житлово-комунального 

відділу міської ради    О. Юзипович 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови    А. Луганський 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності  міської ради  

та її виконавчих органів  І. Телесова 

 

Начальник відділу з  

організаційної роботи  

міської ради                                                                                 Ж. Крамарова 

 

Голова постійної комісії з питань  

житлово-комунального господарства,   

комунальної власності, екології,  

охорони довкілля та благоустрою   М. Касьян 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

планування, фінансів, бюджету,  

соціально-економічного розвитку  

міста, інвестиційної діяльності,  

розвитку підприємництва  В. Стародуб   

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради   

 

Про проведення конкурсу на звання 

«Кращий двір», «Кращий будинок», 

«Краща вулиця», «Кращий ОСББ» 

у 2020 році 

 

 З метою підвищення рівня благоустрою та утримання прибудинкових територій, 

поліпшення технічного стану багатоквартирних будинків, розвитку ініціативи, активної 

участі органів самоорганізації населення та жителів міста в підвищенні благоустрою та 

озеленення природних територій та вулиць пропонується прийняти дане рішення, за яким 

ініціативним групам - учасникам конкурсу, які посіли призові місця, видаватиметься 

сертифікат на виконання ремонтних робіт, робіт з благоустрою або на придбання 

матеріалів (за бажанням переможців). 

 

 

Начальник ЖКВ              О.Юзипович 
 


