КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08.07.2013

⌐

м. Кривий Ріг

Про
проведення
оглядуконкурсу з благоустрою міста,
присвяченого
Дню
незалежності України

№ 165-р

¬

З метою забезпечення високого рівня підготовки та відзначення в місті
Дня незалежності України, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні":
1. Створити тимчасову комісію з проведення й підбиття підсумків оглядуконкурсу з благоустрою міста, присвяченого Дню незалежності України, та затвердити її склад (додається).
2. Затвердити Порядок проведення огляду-конкурсу з благоустрою міста,
присвяченого Дню незалежності України (додається).
3. Тимчасовій комісії (Вербицький Г.П.):
3.1 провести огляд-конкурс щодо впорядкування об’єктів за номінаціями,
визначеними в Порядку проведення огляду-конкурсу з благоустрою міста, присвяченого Дню незалежності України;
3.2 до 30.08.2013 підбити підсумки проведення огляду-конкурсу та інформувати про них населення міста через засоби масової інформації.
4. Виконкомам районних у місті рад (Терьохін В.П., Коритнік В.В., Беззубченко В.В., Колесник І.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., Рижков Є.В.):
4.1 створити тимчасові районні комісії з проведення огляду-конкурсу на
найкращий об’єкт з нагоди святкування Дня незалежності України, яким провести
огляд-конкурс на найкращий об’єкт у кожній номінації;
4.2 до 06.08.2013 надати до управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради результати огляду-конкурсу для узагальнення й
фотоматеріали, що висвітлюють роботи з благоустрою та підготовки району
до святкування.
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5. Відділам преси та інформації, стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, інформатизації виконкому міської ради (Герасименко І.М., Підвальна Л.П., Білогай О.Ю.) забезпечити
широке висвітлення в засобах масової інформації, мережі Інтернет на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради та на порталі «Криворізький ресурсний центр» ходу проведення й підбиття підсумків огляду-конкурсу з
благоустрою міста, присвяченого Дню незалежності України.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Вербицького Г.П.

Міський голова

Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
08.07.2013 №165-р
ПОРЯДОК
проведення огляду-конкурсу з благоустрою міста,
присвяченого Дню незалежності України
1. Порядок проведення огляду-конкурсу з благоустрою міста, присвяченого Дню незалежності України, розроблено з метою заохочення громадян,
формування сприятливого для життєдіяльності територіальної громади
середовища, забезпечення високого рівня святкового оформлення міста до
відзначення свята.
2. Завдання огляду-конкурсу:
2.1 підтримка ініціативи органів самоорганізації населення в питаннях
реалізації завдань культурного та соціального розвитку міста;
2.2 залучення суб’єктів господарювання та населення міста до забезпечення порядку на територіях парків, скверів, майданів, пляжів, дитячих і
спортивних майданчиків, пам’яток історії і культури, житлових мікрорайонів,
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, вищих навчальних закладів,
лікувальних установ і закладів, об’єктів науки, культури, соціального
обслуговування, дворових територіях і підвищення рівня їх відповідальності за
благоустрій.
3. Огляд-конкурс проводиться за такими критеріями:
3.1 у номінації «Кращий житловий мікрорайон»:
3.1.1 забезпечення належного стану доріг, у тому числі внутрішньоквартальних, тротуарів, елементів зовнішнього освітлення та благоустрою,
контейнерних майданчиків;
3.1.2 наявність та загальний стан спортивних і дитячих майданчиків;
3.1.3 стан газонів, клумб, зелених насаджень (видалення сухостою,
кронування дерев), елементів благоустрою (лав, урн, килимовибивалок, місць для
сушіння білизни);
3.1.4 наявність покажчиків найменувань вулиць, номерів будинків;
3.1.5 стан фасадів, цоколів будинків;
3.1.6 наявність дошок оголошень;
3.1.7 упорядкування позашкільних, загальноосвітніх, розважальних, торгових закладів на території житлового мікрорайону;
3.2 у номінації «Кращий проспект або площа, вулиця, майдан»:
3.2.1 забезпечення належного стану доріг, тротуарів, елементів зовнішнього
освітлення та благоустрою, зупинок громадського транспорту, колесовідбійних
брусів, турнікетів, дорожніх знаків, світлофорних об'єктів;
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3.2.2 здійснення на високому рівні оформлення (за естетичними та
композиційними характеристиками) об'єктів озеленення;
3.2.3 наявність покажчиків найменувань вулиць, номерів будинків;
3.2.4 забезпечення доступності для інвалідів та інших маломобільних груп
населення;
3.2.5 наявність елементів благоустрою (урн, лав, дошок оголошень);
3.3 у номінації «Краща вулиця сектора індивідуальної забудови»:
3.3.1 забезпечення належного стану доріг, тротуарів і елементів зовнішнього освітлення;
3.3.2 наявність покажчиків найменувань вулиць, номерів будинків;
3.3.3 здійснення на високому рівні оформлення (за естетичними та
композиційними характеристиками) об'єктів озеленення вздовж вулиць;
3.3.4 наявність елементів благоустрою (урн, лав, дошок оголошень);
3.3.5 стан фасадів і парканів будинків;
3.4 у номінації «Кращий будинок сектора індивідуальної забудови»:
3.4.1 забезпечення належного стану під’їзних шляхів до будинку;
3.4.2 стан фасаду та паркану будинка;
3.4.3 наявність та стан аншлагу;
3.4.4 стан газонів, зелених насаджень;
3.5 у номінації «Краща прибудинкова територія»:
3.5.1 загальний стан спортивного, дитячого майданчика (укомплектованість, технічні показники та естетичне оформлення);
3.5.2 наявність покажчиків найменувань вулиць, номерів будинків;
3.5.3 стан газонів, клумб, зелених насаджень (видалення сухостою,
кронування дерев), елементів благоустрою (лав, урн, килимовибивалок, дошок
оголошень, місць для сушіння білизни), тротуарів, внутрішньоквартальних доріг;
3.6 у номінаціях «Кращий парк», «Кращий сквер»:
3.6.1 здійснення на високому рівні оформлення (за естетичними та
композиційними характеристиками) об'єктів озеленення;
3.6.2 забезпечення належного стану алей, тротуарів, елементів зовнішнього
освітлення та благоустрою;
3.6.3 рівень упорядкування наявних розважальних об'єктів, атракціонів для дітей,
громадських вбиралень, мобільних туалетних кабін, елементів благоустрою (лав,
урн, огорож);
3.7 у номінації «Кращий стадіон»:
3.7.1 загальний стан прилеглої території;
3.7.2 наявність контейнерів для збирання побутових відходів;
3.7.3 забезпечення оформлення на високому рівні (за естетичними та
композиційними характеристиками) об'єктів озеленення;
3.7.4 наявність громадських вбиралень або мобільних туалетних кабін;
3.8 у номінації «Кращий пляж»:
3.8.1 загальний стан території;
3.8.2 наявність пляжних атракціонів;
3.8.3 стан газонів, клумб, зелених насаджень (видалення сухостою, кронування дерев), наявність елементів благоустрою (лав, урн, альтанок);
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3.8.4 наявність рятувальної та медичної служб;
3.8.5 наявність контейнерів для збирання побутових відходів;
3.8.6 стан і наявність громадських вбиралень або мобільних туалетних кабін;
3.9 у номінації «Кращий фонтан»:
3.9.1 оригінальність оформлення;
3.9.2 привабливість зовнішнього вигляду;
3.9.3 стан алей, тротуарів, елементів зовнішнього освітлення та благоустрою біля об’єкта;
3.10 у номінаціях «Кращий дитячий майданчик», «Кращий спортивний
майданчик», «Кращий дитячий або спортивний майданчик, створений
мешканцями міста»:
3.10.1 забезпечення належного санітарно-технічного стану майданчика;
3.10.2 технічний стан споруд, тренажерів;
3.10.3 стан клумб, зелених насаджень (видалення сухостою, кронування
дерев), елементів благоустрою (лав, урн);
3.11 у номінації «Краще впорядкування пам'ятки історії та культури»:
3.11.1 художнє оформлення об’єкта;
3.11.2 забезпечення належного стану елементів бруківки, зовнішнього
освітлення, об’єктів озеленення прилеглої території;
3.12 у номінаціях «Краще підприємство, установа», «Кращий об'єкт
малого та середнього бізнесу», «Краща фінансова установа»:
3.12.1 забезпечення оформлення на високому рівні (за естетичними та
композиційними характеристиками) об'єктів озеленення;
3.12.2 наявність місць відпочинку для працівників;
3.12.3 забезпечення належного стану доріг, тротуарів, елементів зовнішнього освітлення та благоустрою (лав, урн, огорож);
3.12.4 наявність пандусів для гарантування доступності інвалідам та іншим
маломобільним групам населення;
3.13 у номінаціях «Кращий дошкільний навчальний заклад», «Кращий
загальноосвітній навчальний заклад», «Кращий позашкільний навчальний
заклад», «Кращий вищий навчальний заклад», «Краща спортивна
установа», «Кращий заклад інтернатного типу»:
3.13.1 здійснення на високому рівні оформлення (за естетичними та
композиційними характеристиками) об'єктів озеленення;
3.13.2 забезпечення належного стану території, елементів зовнішнього
освітлення та благоустрою (лав, урн, огорож);
3.13.3 наявність пандусів для гарантування доступності інвалідам та іншим
маломобільним групам населення;
3.13.4 стан фасадів, цоколів, вхідних дверей, спортивних і гральних
майданчиків;
3.13.5 наявність місць відпочинку;
3.14 у номінації «Кращий заклад охорони здоров’я »:
3.14.1 забезпечення належного стану об'єктів озеленення, тротуарів,
елементів зовнішнього освітлення та благоустрою (лав, урн, огорож);
3.14.2 наявність місць відпочинку для пацієнтів і відвідувачів;
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3.14.3 стан фасадів, цоколів, вхідних дверей;
3.14.4 наявність пандусів для забезпечення доступності інвалідам та іншим
маломобільним групам населення;
3.15 у номінаціях «Кращий об'єкт науки», «Кращий об’єкт культури»,
«Кращий об’єкт соціального обслуговування»:
3.15.1 здійснення на високому рівні оформлення (за естетичними та
композиційними характеристиками) об'єктів озеленення;
3.15.2 забезпечення належного стану доріг, тротуарів, елементів зовнішнього освітлення та благоустрою (лав, урн, огорож);
3.15.3 наявність пандусів для забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення;
3.15.4 стан фасадів;
3.15.5 наявність місць відпочинку для відвідувачів;
3.16 у номінаціях «Кращий об'єкт нового будівництва», «Кращий об'єкт
реконструкції»:
3.16.1 здійснення на високому рівні оформлення (за естетичними та
композиційними характеристиками) об'єктів озеленення;
3.16.2 забезпечення належного стану доріг, тротуарів, елементів зовнішнього освітлення та благоустрою (лав, урн, огорож);
3.16.3 наявність місць відпочинку, паркування та розміщення зовнішньої
реклами;
3.16.4 оригінальність архітектурних знахідок у оформленні;
3.16.5 наявність пандусів для забезпечення доступності інвалідам та іншим
маломобільним групам населення;
3.17 у номінації «Кращий в’їзд у місто»:
3.17.1 забезпечення належного стану асфальтобетонного покриття доріг і
елементів зовнішнього освітлення;
3.17.2 оригінальність оформлення знака «м. Кривий Ріг»;
3.18 у номінації «Краще квіткове оформлення об’єкта благоустрою»:
3.18.1 оригінальність задуму, творчий підхід до оформлення;
3.18.2 забезпечення різноманіття квітів;
3.18.3 самобутність архітектурних знахідок у оформленні;
3.19 у номінації «Краща тематична виставка» (оцінюється 24 серпня
2013 року):
3.19.1 розмір площі розміщення виставки;
3.19.2 естетичність, оригінальність задуму, творчий підхід до оформлення;
3.19.3 кількість суб’єктів господарювання, що взяли участь у виставці.
4. Порядок проведення огляду-конкурсу.
Огляд - конкурс проводиться в два етапи.
Перший етап проходить у районах міста із залученням (за згодою)
суб’єктів господарювання для визначення найкращих об’єктів за зазначеними в
п.3 номінаціями.
Інформація про підсумки подається секретарю тимчасової комісії з проведення
й підбиття підсумків огляду-конкурсу з благоустрою міста, присвяченого Дню
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незалежності України, до 06 серпня 2013 року. Матеріали, надані пізніше цього
терміну, до розгляду не приймаються.
Об'єкти малого та середнього бізнесу, нового будівництва, реконструкції,
що беруть участь у конкурсі, можуть виставлятися на огляд не частіше 1 разу на
3 роки.
Другий етап
Підбиття підсумків огляду-конкурсу відбувається після перегляду об'єктів,
визначених тимчасовими районними комісіями кращими в номінаціях.
Засідання тимчасової комісії вважається повноважним, якщо в ньому
взяло участь не менше 2/3 її членів.
Рішення тимчасової комісії ухвалюється більшістю голосів присутніх
членів та оформлюється протоколом.
Підсумки проведеного огляду-конкурсу висвітлюються в засобах масової
інформації, мережі Інтернет на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької
міської ради та на порталі «Криворізький ресурсний центр».

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
08.07.2013 №165-р

СКЛАД ТИМЧАСОВОЇ КОМIСIЇ
з проведення й підбиття підсумків огляду-конкурсу
з благоустрою міста, присвяченого Дню незалежності України
Вербицький
Григорій Павлович

- заступник міського голови, голова
комісії

Гнатовський
Петро Петрович

- начальник управління містобудування і архітектури виконкому міської
ради, заступник голови комісії

Ліпунов
Микола Федорович

- заступник начальника управління
благоустрою та житлової політики
виконкому міської ради, заступник
голови комісії

Рубан
Оксана Юріївна

- головний спеціаліст відділу благоустрою управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради,
секретар комісії
Члени комісії:

Благун
Інеса Михайлівна

- начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому міської ради

Касимова
Наталія Олександрівна

- начальник управління освіти і науки
виконкому міської ради

Маляренко
Любов Олександрівна

- начальник управління культури і
туризму виконкому міської ради

Рижкова Ірина
Олексіївна
Підпалько
Тетяна Анатоліївна

-

- начальник управління розвитку підприємництва виконкому міської ради
- заступник начальника управління
економіки виконкому міської ради

2
Ступак
Олександр Миколайович

- заступник голови комітету з фізичної
культури і спорту виконкому міської
ради

Сухіна
Тетяна Вікторівна

- заступник начальника управління
охорони здоров'я виконкому міської
ради.

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля
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