
Проєкт 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від                             №   

м. Краматорськ     

 
 
Про попередній розгляд проекту    
рішення міської ради «Про затверд-
ження Програми фінансування 

проведення конкурсу за номінацією 

«Кращий двір» у м. Краматорську 

на 2021 рік» 
 
  
            Попередньо розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження 

Програми фінансування проведення конкурсу за номінацією «Кращий двір» у м. 

Краматорську на 2021 рік», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 
 
           виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
            Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення «Про затвердження 
Програми фінансування проведення конкурсу за номінацією «Кращий двір» у м. 

Краматорську на 2021 рік» (додається). 
  
 
 
Міський голова                                                                                       О.В. Гончаренко 
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                                                                                                                                              Проєкт 

 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від                               № . 

м. Краматорськ      
 
 

Про затвердження Програми 

фінансування проведення конкурсу 

за номінацією «Кращий двір» у м. 

Краматорську на 2021 рік 
 
 

З метою підвищення рівня благоустрою та утримання територій, прилеглих до 

багатоквартирних будинків міста, широкого залучення населення, підприємств, організацій 

всіх форм власності для виконання робіт щодо створення сприятливих умов  

життєдіяльності населення, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, 
 
 міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 
 
            1. Затвердити Програму фінансування проведення конкурсу за номінацією «Кращий 

двір» у м. Краматорську на 2021 рік (далі- Програма, додається). 
 
            2. Фінансовому управлінню передбачити кошти у міському бюджеті на нагороджен-
ня переможців конкурсу  за номінацією «Кращий двір» у м. Краматорську на 2021 рік.  
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу повноважень. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                    О.В. Гончаренко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради 

                №  
 

ПРОГРАМА 
 фінансування проведення конкурсу за номінацією «Кращий двір»  

у м. Краматорську на 2021 рік 
 

1. Мета Програми 
 

 Створення належного рівня благоустрою прибудинкових територій, забезпечення 

чистоти і порядку в місті Краматорську. Залучення мешканців щодо збереження чистоти та 

належного санітарного стану дворів, підвищення рівня оплати населення за спожиті 

житлово-комунальні послуги.  
2. Завдання Програми 

 Підтримка ініціативи органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів з питання реалізації        
завдань культурного і соціального розвитку міста, благоустрою прибудинкових територій 

та збереження житлового фонду. 
 Забезпечення порядку на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового 

фонду міста та залучення мешканців щодо збереження чистоти та належного стану дворів. 
 

3. Законодавча база Програми 
 Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні 

послуги»; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господар-
ства від 17.05.2005 №76 «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та 

прибудинкових територій». 
 

4. Проведення конкурсу 
4.1. Для організації та проведення конкурсу, оцінки об’єктів благоустрою, відбору 

учасників та визначення переможців створюється конкурсна комісія. 
4.2. Конкурсна комісія: 
4.2.1. оголошує про проведення конкурсу повідомленням в засобах масової інфор-

мації, на офіційному сайті Краматорської міської ради; 
4.2.2. відбирає учасників конкурсу за поданням заяв від ініціативних груп, що 

представляють інтереси жителів багатоквартирних будинків, ініціативних об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. 
Заяви  на участь у конкурсі подаються на ім’я голови конкурсної комісії до Управ-

ління житлово-комунального господарства в термін з 09.08.2021 року по 10.09.2021 року. 

Кількість учасників не обмежена. 
До заяви додаються: 
- інформація про учасника конкурсу із зазначенням контактної особи у форматі 

П.І.Б., адреса, телефон; 
- кольорові фотографії, пронумеровані та підписані, із вказівкою дати зйомки, 

           - довідки про відсутність заборгованості по витратам на управління та утримання 

будинком та прибудинкової території мешканцями будинків, або про наявність 
заборгованості з зазначенням її суми; 

                         - невеликий опис об’єкту. 
  4.2.3. виїжджає на об’єкти для оцінки благоустрою на місці; 

Загальні вимоги для учасників: 
-   створення міст для комфортного відпочинку мешканців будинку; 
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- створення елементів благоустрою безпосередньо мешканцями цих 

будинків; 
- корисність для мешканців будинку; 
- використання в оформленні оригінальних, нетрадиційних рішень; 
- використання елементів малих архітектурних форм та благоустрою 

(декоративних ліхтарів, лавок, урн, тощо). 
            4.2.4. здійснює оцінку об’єктів конкурсу  за наступними критеріями: 
 -   рівень оплати мешканцями будинку витрат на управління та утримання будинком 

та прибудинкової території (2 бали); 
- загальний стан спортивного або дитячого майданчиків (укомплектованість, 

технічний стан і естетичне оформлення) (10 балів); 
 -  стан газонів, зелених насаджень (клумби, видалення сухостою, тощо) (20 балів); 
- санітарний стан прибудинкової території; 
- стан малих архітектурних форм (лавки, альтанки, урни для сміття, тощо) (10 ба-

лів); 
- наявність покажчиків найменування вулиць, номерів будинків (5 балів); 
- наявність номерних показників під’їздів і квартир (5 балів); 
- наявність та робочий стан внутрішньо дворового освітлення (5 балів); 
-   оригінальності архітектурних рішень (5 балів); 
-   оргинінальність композиції в навколишньому просторі (5 балів). 
4.2.5. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому більше половини її 

членів. У разі однакової кількості балів у учасників рішення щодо визначення переможця 

приймається шляхом голосування членів конкурсної комісії. У разі однакової кількості 

голосів рішення приймається головою конкурсної комісії.  Рішення комісії про переможців 

конкурсу оформляюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії. 

Готується подання на ім’я міського голови для нагородження. 
 

5. Фінансове забезпечення Програми 
Учасникам конкурсу, які посіли призові міста, видається сертифікат на виконання 

ремонтних робіт з благоустрою або на придбання матеріалів  (за бажанням переможців) на 

суму: 
 

Призове місце Кращий двір 
 

1 місце 50 000 грн. 
2 місце 30 000 грн. 
3 місце 20 000 грн. 

 Роботи з благоустрою та придбання матеріалів проводяться управлінням житлово-
комунального господарства Краматорської міської ради відповідно до поданих заявок від 

ініціативних  груп в межах коштів за виданими сертифікатами. 
 

6. Очікуваний результат Програми 
 

 Забезпечення порядку на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового 

фонду міста та залучення мешканців щодо збереження чистоти та належного стану дворів. 

7. Джерела фінансування 

Фінансування на нагородження переможців конкурсу здійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 
 

 
Секретар міської ради                                                                           І.І. Сташкевич  


