
        
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 
________________ № _____ 

 
  

ПОЛОЖЕННЯ 
про міський конкурс на краще утримання прилеглої території  

та об’єкту ведення господарської діяльності  
  

1. Загальні положення 
1.1. Положення про міський конкурс на краще утримання прилеглої 

території та об’єкту ведення господарської діяльності (далі – Положення) 
розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Державних санітарних норм та 
правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства 
охорони здоров`я України від 17.03.2011 № 145, Правил благоустрою території 
міста Запоріжжя, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 
№ 41 (зі змінами). 

1.2. Цим Положенням встановлюється порядок організації, проведення та 
підведення підсумків міського конкурсу на краще утримання прилеглої території 
та об’єкту ведення господарської діяльності (далі – Конкурс). 

1.3. Метою Конкурсу є покращення благоустрою міста, збереження 
довкілля, сприятливого для життєдіяльності городян та гостей міста, охорона 
навколишнього природного середовища та підтримка суб’єктів господарювання 
всіх форм власності, які приймають активну участь у роботі по належному 
утриманню та озелененню територій, прилеглих до об’єктів ведення господарської 
діяльності. 

1.4. Участь у Конкурсі мають право брати будь-які суб’єкти господарської 
діяльності всіх форм власності, розташовані на території міста Запоріжжя, які 
надіслали на електронну або поштову адресу організаторів Конкурсу відповідні 
заяви на участь. 

2. Умови проведення Конкурсу. 
2.1. Конкурс проводиться  з 01 березня по 27 квітня 2018 року за номінацією 

«Найкраще утримання прилеглої території та об’єкту ведення господарської 
діяльності». 

2.2. Організаторами Конкурсу є районні адміністрації Запорізької міської 
ради. 

2.3. Для забезпечення належного рівня проведення всіх етапів Конкурсу 
розпорядженням міського голови утворюється комісія з організації та проведення 
міського конкурсу на краще утримання прилеглої території та об’єкту ведення 
господарської діяльності (далі – Комісія).  

2.4. Комісія є колегіальним органом, який працює у форматі відкритих 
засідань та приймає рішення шляхом відкритого голосування. Засідання є 
правомочним за умови участі у ньому більш як половини членів Комісії. На 
засіданні ведеться протокол, який затверджується головою Комісії. 

2.5. До участі у Конкурсі допускаються суб’єкти господарської діяльності 
всіх форм власності, розташовані на території міста Запоріжжя, які до 20 квітня 



2018 року подали до районних адміністрацій Запорізької міської ради відповідних 
районів міста заяву про участь (Додаток 1), до якої додаються: 

- згода на обробку персональних даних (Додаток 2); 
- фото (відео) матеріали проведеного покращення на об'єкті чи прилеглій до 

нього території, які підписані із зазначенням найменування та адреси 
розташування об’єктів і розкривають проведені роботи; 

- копія документу, що підтверджує реєстрацію суб’єкта господарювання. 
2.6. У строк до 27 квітня 2018 року Комісія на своєму заключному засіданні 

підводить підсумки Конкурсу і визначає переможця. Протокол засідання 
підписують усі члени Комісії, що брали у ньому участь. 

2.7. Інформація щодо умов Конкурсу, його хід та результати висвітлюються 
на офіційному сайті Запорізької міської ради та на сторінках Facebook районних 
адміністрацій Запорізької міської ради. 

3. Підведення підсумків Конкурсу. 
3.1. Визначення переможців Конкурсу здійснюється на підставі огляду та 

оцінювання членами Комісії об’єктів ведення господарської діяльності та 
прилеглих до них територій, що беруть участь у Конкурсі. 

3.2. Оцінювання проводиться за десятибальною шкалою за такими 
показниками благоустрою: 

3.2.1. Творчий підхід, оригінальність. 
3.2.2. Оформлення прилеглої території, зовнішній вигляд об’єкту. 
3.2.3. Охайність території, стан периметра прилеглої до об’єкту території та 

об’єктів загального користування (огорожа, заїзд, канави, тротуари, колодязі 
тощо). 

3.2.4. Наявність, обладнання та благоустрій зон відпочинку (дитячі 
майданчики, альтанки, лавки, сміттєві урни тощо). 

3.2.5. Наявність та доглянутість зелених насаджень (дерева, кущі, газони, 
квітники, клумби, вазони тощо). 

3.2.6. Санітарно-технічний стан об’єкта та прилеглої території. 
3.2.7. Застосування енергоощадних та природоохоронних технологій в 

обладнанні та благоустрої будинку (території). 
3.2.8. Фірмовий одяг обслуговуючого персоналу. 
3.2.9. Додаткові естетичні переваги прилеглої території (дизайн, декор, 

архітектура та інші оригінальні елементи). 
3.2.10. Привабливе та оригінальне оформлення вивіски підприємства. 
3.2.11. Участь у районних та міських заходах. 
3.3. Переможець визначається за найбільшою сумою балів. 
4. Нагородження переможця Конкурсу. 
4.1. Нагородження переможця Конкурсу проводиться міським головою в 

урочистій обстановці. 
 

 
Керуючий справами 
виконкому ради                                                                          Р.А. Омельянович 

 
 
 
 
 



Додаток 1 
 до Положення 

 
 

Комісія з організації та 
проведення міського конкурсу на 
краще утримання прилеглої 
території та об’єкту ведення 
господарської діяльності 
 
___________________________ 
(назва суб’єкта господарської діяльності) 

 
____________________________    
(адреса) 

____________________________ 
(ПІБ керівника) 

 
_____________________________ 

(телефон для зв’язку) 

 
 
 
 

ЗАЯВА 
 

 
Прошу включити _________________________________________________ 
                                         (найменування та адреса об'єкту) 

_______________________________________________________________________ 
 

до переліку учасників конкурсу на краще утримання прилеглої території та 
об’єкту ведення господарської діяльності.  

З Положенням про проведення конкурсу на краще утримання прилеглої 
території та об’єкту ведення господарської діяльності ознайомлений та 
погоджуюсь. 
Документи, що додаються до заяви: 

1. Копія документу, що підтверджує реєстрацію суб’єкта господарювання. 

2. Фото (відео) матеріали проведеного покращення на об'єкті чи прилеглій до 
нього території. 

3. Згода на обробку персональних даних. 

 
______________         _____________ 

Дата           Підпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
 до Положення 

 
 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

 Я,------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(ПІБ заявника), паспорт   серії-----------№ -------------------------------            
Виданий ----------------------------------------------------------------------------------------- 
(орган,яким виданий паспорт) ,,--------“ -------------- -----року,  на виконання вимог 
Закону України ,,Про захист персональних даних”  № 2297-VІ від 01.06.2010  
(далі-Закону України № 2297-VІ) даю згоду на обробку моїх персональних даних в 
повному обсязі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України, а 
також здійснення будь-яких інших дій з моїми персональними даними. 
 Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути 
передані третім особам (а саме: органам прокуратури, правоохоронним, судовим 
органам), а також в інших випадках прямо передбачених законодавством. 
 Мені роз’яснено, що персональні дані захищаються Конституцією України 
та Законом України № 2297- VІ. Права суб’єкта персональних даних 
регламентуються ст. 8 Законом України ,,Про захист Персональних даних”. 
 
 
______________        _______________ 
Дата           Підпис 
         
 
 
 




