
 

 
 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

від «_____» ________ 2019 року     №_________ 

 

м. Переяслав-Хмельницький 

 

Про проведення конкурсу на визначення найкращих об’єктів благоустрою 

та озеленення серед  установ, організацій, підприємств, об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства, побутового обслуговування,  

багатоквартирних житлових будинків та садиб громадян усіх форм 

власності «Квітучий Переяслав - 2019» 

 

       З метою поліпшення стану благоустрою міста, залучення установ, 

організацій, підприємств, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, 

побутового обслуговування та громадян міста до спільної роботи по 

озелененню та покращенню санітарного стану міста Переяслава-

Хмельницького, відповідно до Правил благоустрою, санітарного утримання 

територій, забезпечення чистоти і порядку в місті Переяславі-Хмельницькому 

Київської області, а також беручи до уваги п.7, ст. 30 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови «Про 

створення робочої групи з розробки Плану заходів щодо відзначення у 2019 

році Дня міста Переяслава-Хмельницького та 76-ї річниці визволення міста від 

німецько-фашистських загарбників» від 20.05.2019 № 132/07-10/12-19, 

керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

       1. Відділу підприємництва та споживчого ринку управління економіки 

виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради спільно з відділом 

капітального будівництва та житлово-комунального господарства управління 

капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування, земельних відносин та державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради 

організувати та провести з 05 серпня 2019 року по 10 вересня 2019 року 

включно конкурс на визначення найкращих об’єктів благоустрою та озеленення 

серед установ, організацій, підприємств, об’єктів торгівлі, ресторанного 



господарства, побутового обслуговування, багатоквартирних житлових 

будинків та садиб громадян усіх форм власності - «Квітучий Переяслав - 2019». 

       2. Затвердити Положення  про проведення міського конкурсу «Квітучий 

Переяслав - 2019» (додаток 1). 

       3. Створити тимчасову комісію з проведення та визначення переможців 

конкурсу «Квітучий Переяслав - 2019» (додаток 2). 

       4. Відділу інформації та комп’ютерного забезпечення виконкому 

Переяслав-Хмельницької міської ради висвітлити хід проведення конкурсу на 

веб-сайті Переяслав-Хмельницької міської ради та виконавчого комітету та у 

місцевих ЗМІ.  

       5. Комунальному підприємству Переяслав-Хмельницьке виробниче 

управління комунального господарства розмістити інформацію про проведення 

конкурсу на дошках оголошень міста Переяслава-Хмельницького. 

       6. Провести нагородження учасників міського конкурсу «Квітучий 

Переяслав – 2019» на урочистостях присвячених Дню міста, які відбудуться 21 

вересня 2019 року. 

       7. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету Переяслав-

Хмельницької міської ради забезпечити подарунками для переможців 

конкурсу«Квітучий Переяслав – 2019». 

       8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Устич Н.М. 

 

 

 

 

Міський голова   Т.В. Костін 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устич Н.М.         Гребенщикова О.Ю. 

Нестеренко Є.А        Брень В.П. 

  

 
 

 



Додаток 1 

до розпорядження  

Переяслав-Хмельницької міської ради 

від «_____» _________ 2019 року  

№ _________ 

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення міського конкурсу «Квітучий Переяслав - 2019» 

 

I.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

       1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» та визначає процедуру, умови,  перелік 

показників і критеріїв для визначення рівня благоустрою та підготовку і 

проведення конкурсу  з  благоустрою, озеленення серед  установ, організацій, 

підприємств, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового 

обслуговування, багатоквартирних житлових будинків та садиб громадян усіх 

форм власності «Квітучий Переяслав - 2019» міста Переяслава-Хмельницького 

(надалі – Конкурс). 

       1.2. Метою Конкурсу є поліпшення стану упорядкованості центру м. 

Переяслава-Хмельницького та його мікрорайонів,  залучення підприємств, 

організацій, установ та жителів до участі у спільній роботі з упорядкування, 

озеленення та покращення санітарного стану установ, організацій, підприємств, 

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, 

багатоквартирних житлових будинків та садиб громадян  усіх форм власності. 

       1.3. Визначення об’єктів, котрі будуть приймати участь в  конкурсі: 

       Прилегла до об’єктів господарювання територія – територія в граничних 

межах об’єктів господарювання, тротуари, газони, проїзна частина вулиці до 

осевої лінії, яка розташована вздовж об’єкта господарювання. 

       1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх 

бажаючих прийняти в ньому участь. 

       1.5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-

сайті Переяслав-Хмельницької міської ради та виконавчого комітету, у 

місцевих ЗМІ та на дошках оголошень. 

  

ІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

       2.1. Учасниками конкурсу можуть бути: 

       - фізичні особи-підприємці; 

       - підприємства міста незалежно від форм власності, що розташовані на 

території міста Переяслава-Хмельницького; 

       - представники суб’єктів господарювання; 



       - жителі міста, представники багатоквартирних житлових будинків та садиб 

громадян. 

       2.2. Кількість представників учасників конкурсу – необмежена. 

Учасниками конкурсу можуть бути особи, які досягли 18 років. 

       2.3. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися вимог цього 

Положення, програми Конкурсу. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ 

       3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється тимчасова 

комісія. Склад тимчасової комісії затверджується розпорядженням міського 

голови. 

       3.2. До складу тимчасової комісії входять голова, заступник голови, 

секретар та його члени, які є працівниками Переяслав-Хмельницької міської 

ради та інших організацій за згодою. 

       3.3. Очолює тимчасову комісію голова. Голова тимчасової комісії: 

       - розподіляє повноваження членів тимчасової комісії; 

       - керує роботою з організації та проведення Конкурсу. 

       3.4. Заступник голови та члени тимчасової комісії: 

       - здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу; 

       - забезпечують порядок проведення Конкурсу. 

       3.5. Секретар тимчасової комісії: 

       - оформляє документацію щодо проведення Конкурсу та підбиття його 

підсумків; 

       - сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації; 

       - відповідає за зберігання документів та матеріалів. 

 

ІV. КОНКУРСНА КОМІСІЯ 

       Проведення міського конкурсу здійснюється конкурсною комісією, склад 

якої затверджується розпорядженням міського голови. 

       4.1. При обстеженні об’єктів члени комісії працюють колегіально (не 

менше половини + 1).  За бажанням, взяти участь у  обстеженні об’єктів, 

можуть представники громадськості (громадських організацій, органів 

самоорганізації населення, ініціативних груп, представників медіа). 

       4.2. Конкурсна комісія проводить свої засідання за необхідністю. Засідання 

комісії оформлюються протокольно, за підписом голови комісії та секретаря, 

протокол з визначення переможця – за підписом усіх членів комісії, що брали 

участь у засіданні.  

       4.3. Член конкурсної комісії, який незгодний з прийнятим комісією 

рішенням, має право викласти у письмовому вигляді свою особисту думку, яка 

додається до протоколу засідання комісії.  



       4.4. Переможці конкурсу, затверджуються розпорядження міського голови, 

де визначається дата та місце  нагородження переможців конкурсу. 

 

V. УМОВИ КОНКУРСУ 

       5.1. Охочі брати участь у конкурсі, подають заявки у відділ підприємництва 

та споживчого ринку управління економіки виконкому Переяслав-

Хмельницької міської ради на ім’я голови конкурсної комісії за адресою: вул. 

Богдана Хмельницького 29/36 (2-й поверх)  тел. 5-36-91 у термін  до «01»  

вересня 2019 року. 

       5.2. Заявка подається у письмовій формі із зазначенням 

юридичної/фактичної адреси, прізвища, імені, по батькові  заявника, із 

зазначенням місця розташування об’єкта, назви  та категорії, контактних 

даних,  та за необхідністю, інша інформація. Термін подачі заявок становить 20 

календарних днів до дати проведення конкурсу. Дата проведення конкурсу 

оголошується на сайті Переяслав-Хмельницької міської ради та виконавчого 

комітету, у місцевих ЗМІ та на дошках оголошень. 

       5.3.  Огляд території відповідного об’єкта, здійснюється конкурсною  

комісією, із завчасним, повідомленням учасника конкурсу про проведення 

огляду території заявника. Огляд  конкурсного об’єкта проводиться у 

присутності учасника конкурсу. 

       Переможці конкурсу визначаються такими критеріями: 

       - належний охайний вигляд фасаду будівлі або споруди (цоколь і відмостка 

без ушкоджень, наявність зовнішнього освітлення, пандусу); 

       - наявність вивіски з назвою установи (у разі наявності); 

       - наявність та доглянутість зелених насаджень (дерев, кущів, квітників, 

вазонів з квітами); 

       - естетичне озеленення, наявність оригінальних клумб, газонів та інших 

насаджень та їх утримання; 

       - оригінальність квіткової композиції та їх естетичне оформлення; 

       - упорядкований тротуар, облаштована автостоянка (у разі наявності); 

       - утримання огорож в охайному зовнішньому вигляді; 

       - присутні атрибути декоративного характеру і національної символіки; 

       - інші елементи, виконані господарем за власні кошти; 

       - наявність урн для сміття; 

       - наявність договору на вивезення твердих побутових відходів; 

       - дотримання вимог Правил благоустрою, санітарного утримання територій, 

забезпечення чистоти і порядку в місті Переяславі-Хмельницькому Київської 

області. 

  

 

 



VІ. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

       Конкурс триває з «05» серпня по «01» вересня 2019 року. Протягом цього 

періоду, комісія здійснює огляд територій конкурсантів, що беруть участь у 

конкурсі.  

  

VІІ.  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

       7.1. До «10»  вересня 2019 року, комісія, на підставі результатів 

проведеного огляду, визначає переможців Конкурсу. Остаточне встановлення 

результатів здійснюється шляхом голосування більшості голосів членів комісії. 

Рішення комісії оформляється відповідним протоколом. 

       7.2. До «10» вересня 2019 року комісія надає пропозиції для підготовки 

проекту розпорядження міського голови щодо підбиття підсумків міського 

конкурсу та нагородження переможців під час урочистості до Дня міста 21 

вересня  2019 року. 

       7.3. За перше місце в Конкурсі – переможець нагороджується кубком, 

грамотою виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради; за друге 

та третє місце – грамотою виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької 

міської ради.  

       7.4. Нагородження проводить міський голова Переяслав-Хмельницької 

міської ради. 

 

 

 

 

 

Керуюча справами виконкому              О.Ю. Гребенщикова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження  

Переяслав-Хмельницької міської ради 

від «_____» _________ 2019 року  

№ _________ 

 

СКЛАД  

тимчасової комісії з проведення та визначення переможців конкурсу 

«Квітучий Переяслав - 2019» 

 

Голова тимчасової 

комісії: 

 

 

Костін Тарас 

Вікторович  

– міський голова Переяслав-Хмельницької міської 

ради; 

Заступник голови 

комісії: 

 

 

Устич Наталія 

Миколаївна 

– заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Переяслав-

Хмельницької міської ради; 

Секретар тимчасової комісії: 

Тараненко Ганна 

Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу підприємництва та 

споживчого ринку управління економіки 

виконкому Переяслав-Хмельницької міської 

ради; 

Члени тимчасової 

комісії: 

 

Вітківський Олександр 

Олегович 

 

– начальник відділу капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства управління 

капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури та 

містобудування, земельних відносин та 

державного архітектурно-будівельного 

контролю виконкому Переяслав-Хмельницької 

міської ради 



Гребенщикова Ольга 

Юріївна 

– керуюча справами виконкому Переяслав-

Хмельницької міської ради; 

Матвієнко Олександр 

Володимирович 

– депутат VII скликання Переяслав-Хмельницької 

міської ради (за згодою); 

Модебадзе Давид 

Романович 

– начальник Цеху «Благоустрій» КП Переяслав-

Хмельницьке виробниче управління 

комунального господарства (за згодою). 

Оверчук Лідія 

Миколаївна 

– депутат VII скликання Переяслав-Хмельницької 

міської ради (за згодою); 

Степаненко Анна 

Сергіївна 

– головний архітектор міста; 

Шкребтієнко 

Мирослава Степанівна 

– головний архітектор Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» (за 

згодою). 

 

В разі необхідності залучати до участі в тимчасовій комісії представників 

територіальних органів виконавчої влади, правоохоронних органів та органу 

місцевого самоврядування. 

 

 

 

Керуюча справами виконкому    О.Ю. Гребенщикова 

 


