
 
 

 У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження Порядку  

проведення  міського  огляд-конкурсу 

«Краще комплексне новорічне оформлення  

об’єктів сфери торгівлі, ресторанного  

господарства та сфери побуту 

 

 

Керуючись ст.40, ч.1 ст.52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», з метою 

прикрашення міста з нагоди святкування Нового року та Різдва Христового, 

створення святкової атмосфери для мешканців і гостей міста,  виконавчий 

комітет  Маловисківської  міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Порядок  про проведення міського огляд-конкурсу 

«Краще комплексне новорічне оформлення об’єктів сфери торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери побуту» (додаток 1). 

 

2. Утворити та затвердити склад конкурсної комісії по визначенню 

переможців міського огляд-конкурсу «Краще комплексне новорічне 

оформлення об’єктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та сфери 

побуту» (додаток 2). 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського 

О.М. 

 

 

 

        Міський голова                                                    Ю. ГУЛЬДАС 

 

 



                                                                        Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету    

Маловисківської міської ради 

від 10.12.2020 Р. №412  

 

Порядок  проведення 

міського огляд-конкурсу «Краще комплексне новорічне оформлення 

об’єктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту» 

 

1. Мета конкурсу 

 

1.1. Міський огляд-конкурс на краще комплексне новорічне оформлення 

об’єктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту (далі - 

конкурс) проводиться виконавчим комітетом міської ради з метою 

формування привабливого зовнішнього вигляду міста Мала Виска, створення 

святкової атмосфери для мешканців і гостей міста в Новорічні та Різдвяні 

свята. 

 

2. Умови проведення конкурсу 

 

      2.1. Конкурс проводиться щороку з 11 грудня по 27 грудня. Оголошення 

про нього розміщується на офіційному сайті  Маловисківської  міської  ради,  

а також друкується в місцевих засобах масової інформації та на сторінках 

соцмереж. 

      2.2. В конкурсі беруть участь суб’єкти господарської діяльності 

незалежно від форм власності, у віданні яких є заклади ресторанного 

господарства, торгівлі та сфери побуту.                                    

      2.3.У конкурсі розглядатиметься святкове оформлення зовнішніх вітрин, 

фасадів, прилеглих територій об’єктів сфери торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери побуту з використанням світлових елементів, 

сучасних оздоблювальних матеріалів та святкових прикрас. 

 

3. Критерії конкурсу 

 

3.1. Стан рекламної вивіски та фасаду об’єкта. 

3.2. Дизайн та тематичність оформлення вітрини. 

3.3. Загальне святкове оформлення об’єкта та прилеглої території 

(використання сучасних оздоблювальних матеріалів, світлових елементів, 

штучних (індивідуальних) виробів, ялинок, тощо). 

3.4. Належний  санітарно-технічний стан об’єкта та прилеглої території. 

 

4. Порядок проведення конкурсу 

 

    4.1.Організатором конкурсу є виконавчий комітет Маловисківської  

міської  ради.  



    4.2. Склад конкурсної комісії по визначенню переможців конкурсу (далі-

конкурсна комісія) затверджується рішенням виконавчого комітету  

Маловисківської  міської ради. 

    4.3.   Очолює конкурсну комісію голова комісії, а у разі його відсутності – 

заступник голови конкурсної комісії. 

    4.4. Конкурсна комісія визначає учасників та переможців конкурсу. 

    4.5. Підведення підсумків конкурсу здійснюється конкурсною комісією 

після проведення нею огляду об’єктів. 

    4.6.  Огляд об’єктів здійснюється за критеріями, зазначеними у п.3 цього  

Порядку зі складанням переліку оглянутих об’єктів. Максимальна оцінка 

оформлення  об’єкта - 5 балів за кожний показник. За загальною кількістю 

набраних балів, комісією визначається перше, друге та третє місця. 

    4.7. Результати конкурсу оформлюються протоколом, який підписується 

головуючим в засіданні конкурсної комісії та секретарем конкурсної комісії. 

 

5. Відзначення переможців 

 

  5.1.Кожен переможець конкурсу нагороджується Подякою міського  голови 

та отримує в якості   винагороди  можливість  розміщувати  рекламу  чи  

оголошення,  яке стосується  його  діяльності  в бюлетені  «Міські Вісті» за І 

перше місце -  на рік, за ІІ місце – на 6 місяців та за ІІІ місце -  на 3 місяці. 

      

6. Результати конкурсу висвітлюються на офіційному сайті  

Маловисківаської  міської ради та  в засобах масової інформації. 

 

 

 

Керуючий справами                                          Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 2 

 до рішення виконавчого комітету  

 Маловисківської  міської ради 

 від 10.12.2020 р. №412  

 

Склад 

конкурсної комісії по визначенню переможців міського огляд-конкурсу  

 «Краще комплексне новорічне оформлення об’єктів сфери торгівлі,  

ресторанного господарства та сфери побуту» 

 

 

Голова конкурсної комісії 

 

Бакалінський Олександр  

Михайлович  

 

- 

 

перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

 

 

Заступник голови конкурсної комісії: 

 

 

 Жовтило Алла Василівна 

 

- 

 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

 

 

Секретар конкурсної комісії: 

 

 

Федоренко Галина Вікторівна 

 

- 

 

завідувач сектору соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради; 

 

 

Члени конкурсної комісії: 

 

Білоног  Володимир Геннадійович  -   головний архітектор району; 

 

Васильєв Сергій Анатолійович            - спеціаліст загального відділу по 

зв’язках громадськістю   

виконавчого комітету міської 

ради; 



 

Грешнікова Вікторія 

Анатоліївна  

 

Коваленко Інна Борисівна 

 

  

Линник Людмила Іванівна 

 

 

Пісний Сергій Анатолійович                

 

 

 

Постолюк  Леся Анатоліївна 

 

 

Сойченко Тетяна  Василівна 

 

 

 

 

 

Шуліма Віра Сергіївна                                    

       

  

- керівник художньої студії  

«Дивограй» ДЮЦ «Вись»; 

- депутат Маловисківської міської 

ради (за  погодженням); 

- керуючий справами виконавчого 

комітету; 

 

- завідувач сектору  архітектури та 

містобудування  виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради ; 

 

- секретар Маловисківської міської 

ради; 

 
- інспектор сектору соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності виконавчого 

комітету Маловисківської міської 

ради; 

 

- голова ГО «ДієVO»; 

 

 

 

     Керуючий справами                                                         

 

 

                      

   

                 Л.ЛИННИК 

 

   

   

  
 

 -  
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 


