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ЄВПАТОРІЯ

Конкурс «Кращий за професією»
серед працівників міських
підприємств ЖКГ

Передумови
Протягом чотирьох років у Євпаторії проводиться конкурс «Кращий за професією» серед
працівників підприємств житлово-комунального
господарства міста. Організаторами виступають
виконком міської ради, управління міського господарства та Профспілка працівників ЖКГ, місцевої промисловості та побутового обслуговування
населення.
Головна ідея проведення такого конкурсу - підвищення престижності роботи працівників сфери
ЖКГ. Загальновідомо, що житлово-комунальна
система в Україні перебуває у не найкращому
стані, а робота її підприємств викликає багато нарікань. Але у цій сфері працює велика кількість
талановитих людей, які творчо ставляться до своєї повсякденної праці.

Нововведення
Саме для розвитку професійної майстерності
та підняття престижу праці комунальників у 2010
році було прийнято рішення про проведення Конкурсів.
Першим став конкурс серед двірників, на якому вони змагалися у швидкості та якості приби-

рання ділянки території. У 2011 році конкурс проводився серед водіїв комунального транспорту, а
у 2012 – серед сантехніків. У 2013 році на Театральну площу вийшли електрики комунальних
підприємств міста, селищ, що входять до територіальної громади (Заозерне, Мирне, Новоозерне),
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а також ОСББ.
Проведення Конкурсу
регламентується Положенням, затвердженим рішенням міськвиконкому Євпаторійської міської ради.
Щороку Конкурс проводиться протягом місця (з
1 лютого до 1 березня) з
підбиттям щотижневих підсумків. З 1 по 5 березня
визначаються
остаточні
результати та переможці. У
Конкурсі беруть участь працівники міських та селищних комунальних служб, а з 2012 року також і
спеціалісти ОСББ.
Організатори забезпечують діяльність Конкурсної комісії, визначають грошові премії та
призи для переможців, а також висвітлюють хід та
підсумки конкурсу у засобах масової інформації.
Конкурсна комісія перевіряє місця роботи
конкурсантів на предмет їх утримання та благоустрою, розглядає матеріали, направлені на Конкурс, підбиває підсумки.
Конкурс проходить у кілька турів. У першому,
відбірковому, беруть участь до тридцяти спеціалістів, висунутих підприємствами. Конкурсна
комісія оцінює їх практичну майстерність на робочих місцях, а також знання в ході теоретичного
іспиту. До фіналу потрапляють десять спеціалістів,
визнаних кращими, на попередньому етапі.

Фінальна програма складається з теоретичного конкурсу, на якому учасники відповідають на
запитання, пов’язані з їх діяльністю, та практичного – найголовнішого, де оцінюються їх професійні навички. Конкурсанти виконують практичні
завдання, а потім разом з комісією перевіряють
якість виконання. Окрім того, оцінюється швидкість, точність, витонченість роботи. Учасників
активно підтримують їх трудові колективи, близькі
та друзі.

Кожний конкурсант також готує «домашнє завдання». На цьому етапі учасники читають вірші
на тему своєї професії, виконують творчі номери.
Всі фіналісти та учасники відбіркових етапів
отримують Подяки міського голови та грошові
призи у різних номінаціях – «Містер знання»,
«Містер безпека», «Майстер своєї справи». Комунальники, що зайняли третє та друге місце
отримують відповідно дві та три тисячі гривень.
Переможець Конкурсу отримує сертифікат

ЗБІРКА 30

29

Житлово-комунальне господарство
30

«Кращий за професією» та премію чотири тисячі гривень.

Результати
Головним результатом Конкурсу є привернення уваги широкої громадськості до сфери житлово-комунального господарства, її проблем та
досягнень. Таким чином підвищується престиж
професії та висловлюється повага міської громади до людей, які працюють у ЖКГ.
Конкурс, який проводиться напередодні професійного свята – Дня працівників житлово-комунального господарства, вже став традиційним заходом, на якому вітають міських комунальників.
Слід відзначити, для курортного міста, яким є
Євпаторія, це свято є елементом інформаційної
стратегії щодо позиціонування міста як такого, де
вміють добре працювати та добре відпочивати.
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Євпаторійської міської ради
проїзд А.Ахматової, 21
м.Євпаторія, АРК
тел. 6569-43 567
ел.пошта: ughe@mail.ru

