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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від «____» ___________ 2017 року                                                       № ____ 
 
 
 
 

 
Про  підсумки  міського 
огляду-конкурсу на кращий  
благоустрій  багатоквартирних  
будинків  та  будинків приватного  
сектора  у м. Кропивницькому 
 
 
         Керуючись ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні",  рішенням Кіровоградської міської ради від 31 березня 2015 року    
№ 4063 "Про   міський   огляд-конкурс    на   кращий   благоустрій   
багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у                         
м. Кіровограді", розпорядженням міського  голови  від 30 серпня 2016  року  
№ 103 "Про  внесення змін до розпорядження міського голови  від 31 липня 

2015 року № 87 "Про  створення  комісії   з  проведення міського огляду-
конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кіровограді", враховуючи пропозиції комісії з 

проведення міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій 
багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у                                       
м. Кропивницькому, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

                                                В И Р І Ш И В: 
 
         1. Визнати  переможцями міського огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій  багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у                 
м. Кропивницькому у 2017 році в номінації "Кращий благоустрій  

багатоквартирних  будинків"  будинки  за адресами згідно  з додатком 1.  
  
         2. Визнати  переможцями міського огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій  багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у              
м. Кропивницькому у 2017 році  в номінації "Кращий  благоустрій  будинків  

приватного сектора" на території Подільського та Фортечного районів                               
за адресами  згідно з додатками  2,  3. 
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         3.   Встановити  розміри  грошових  винагород для  переможців міського 

огляду-конкурсу на кращий благоустрій  багатоквартирних будинків та 
будинків приватного сектора у м. Кропивницькому  у 2017 році  для  обох  

номінацій  згідно  з  додатком  4. 
              
         4. Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства 

Кіровоградської міської ради підготувати відзнаки та грошові винагороди 
для нагородження переможців,  які  вручити  в  урочистій  обстановці. 
 
         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мосіна  О.В.  
 
 
 
Міський  голова                                                                                  А. Райкович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павлова 24 85 93 
                                          



 
 
                                                                          Додаток 1 
                                                                          до рішення виконавчого  комітету   
                                                                          Кіровоградської міської  ради 
                                                                          «____» __________  2017 
                                                                          № ______ 

 
Переможці міського огляду-конкурсу 

на кращий благоустрій  багатоквартирних будинків 
та будинків приватного сектора у  м. Кропивницькому у  2017 році 

в номінації "Кращий благоустрій  багатоквартирних  будинків" 
 
                   І місце: 
          Будинок за  адресою: *** -  будинок  перебуває на  балансі ***  
                   ІІ місце: 
          Будинок за  адресою: *** -  будинок  перебуває  на балансі ***                  
                   ІІІ місце: 
          Будинок за  адресою: *** -  будинок  перебуває на  балансі *** 
 
                   Заохочення: 
        1. Будинок за адресою: *** - будинок перебуває на балансі *** 
        2. Будинок за адресою: *** - будинок перебуває на балансі *** 
        3. Будинок за адресою: *** - будинок перебуває на балансі *** 
        4. Будинок за адресою: *** - будинок перебуває на балансі *** 
        5. Будинок за адресою: *** - будинок перебуває на балансі *** 
        6. Будинок за адресою: *** - будинок перебуває на балансі *** 
        7. Будинок за адресою: *** - будинок перебуває на балансі *** 
        8. Будинок за адресою: *** - будинок перебуває на балансі *** 
        9. Будинок за адресою: *** - будинок перебуває на балансі *** 
      10. Будинок за адресою: *** - будинок перебуває на балансі *** 
 
 
 
Начальник Головного  управління  
житлово-комунального  господарства                                             В. Кухаренко 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                          Додаток 2 
                                                                          до рішення виконавчого  комітету   
                                                                          Кіровоградської міської  ради 
                                                                          «____» __________  2017 
                                                                          № ______ 
 
 

Переможці міського огляду-конкурсу 
на кращий благоустрій  багатоквартирних будинків 

та будинків приватного сектора у  м. Кропивницькому  у 2017 році  
в номінації "Кращий  благоустрій  будинків  приватного  сектора"  

на  території  Подільського  району   
 
                   І місце: 
         Будинок  за  адресою: *** (господар ***)      
                   ІІ місце: 
         Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
                   ІІІ місце: 
         Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
 

     Заохочення: 
         1. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         2. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         3. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         4. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         5. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         6. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         7. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         8. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         9. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
       10. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
 
          
           
 
Начальник Головного  управління  
житлово-комунального  господарства                                              В. Кухаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                          Додаток 3 
                                                                          до рішення виконавчого  комітету   
                                                                          Кіровоградської міської  ради 
                                                                          «____» __________  2017 
                                                                          № ______ 
 
 

Переможці міського огляду-конкурсу 
на кращий благоустрій  багатоквартирних будинків 

та будинків приватного сектора у  м. Кропивницькому  у 2017 році                       
в номінації "Кращий  благоустрій  будинків  приватного  сектора"  

на  території  Фортечного  району   
 
                   І місце: 
         Будинок  за  адресою: *** (господар ***)      
                   ІІ місце: 
         Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
                   ІІІ місце: 
         Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
 

     Заохочення: 
         1. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         2. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         3. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         4. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         5. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         6. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         7. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         8. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
         9. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
       10. Будинок  за  адресою: *** (господар ***) 
 
 
 
 
 
Начальник Головного  управління  
житлово-комунального  господарства                                            В. Кухаренко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         
                                                                          Додаток 4 
                                                                          до рішення виконавчого  комітету   
                                                                          Кіровоградської міської  ради 
                                                                          «____» __________  2017 
                                                                          № ______ 
 
                 
 

Розміри  грошових  винагород   
для  переможців міського огляду-конкурсу 

на кращий благоустрій багатоквартирних будинків 
та будинків приватного сектора у м. Кропивницькому  у 2017 році 

 
 

1. Номінація "Кращий благоустрій  багатоквартирних  будинків"  
 

          І місце              - ***  грн 
ІІ місце             - ***  грн 
ІІІ місце             - ***  грн 
заохочення       - ***  грн 

 
             
       2. Номінація "Кращий благоустрій  будинків  приватного  сектора" по 

території  Подільського  та  Фортечного  районів м. Кропивницького  окремо 
 

І місце           - *** грн                     
ІІ місце           - *** грн 
ІІІ місце   - *** грн 
заохочення    - *** грн 

 
 
 
 
                                 
Начальник Головного  управління  
житлово-комунального  господарства                                            В. Кухаренко 
 


