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Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  28 травня 2020 року                                                                             № 55

Про проведення конкурсу між
виконавцями послуг на вивезення
побутових відходів  з територій
закріплених за КП « Помічнянська
ЖЕК № 2»

З метою організації конкурсу на вивезення побутових відходів з територій,
закріплених за комунальним підприємством «Помічнянська ЖЕК № 2»,
відповідно до статті 25 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” від
02.04.2020 р. № 2189-VІІІ, Постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на  надання послуг з вивезення
побутових відходів ”  від 16.11. 2011 р. № 1173, керуючись ст. 30 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської
ради в и р і ш и в :

1. Затвердити склад  комісії по проведенню конкурсу по  визначенню
виконавця послуг з вивезення побутових відходів  на території м. Помічна
( додаток 1).

2. При підготовці  та проведенні конкурсу визначення  виконавця послуг із
вивезення побутових відходів з територій, закріплених за комунальним
підприємством «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»
керуватися   Порядком проведення конкурсу на  надання послуг з вивезення
побутових відходів, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку проведення конкурсу на  надання послуг з
вивезення  побутових відходів ” від 16.11. 2011 р. № 1173.

3. В строк до 01.06.2020 року  оголосити конкурс між виконавцями послуг
на вивезення побутових відходів з територій, закріплених за
КП «Помічнянська ЖЕК № 2».

4. Провести  конкурс з визначення  виконавця послуг із вивезення
побутових відходів з територій, закріплених за КП «Помічнянська ЖЕК № 2»



не раніше 30 календарних  днів  після опублікування  оголошення  в офіційних
друкованих  засобах масової інформації.
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5. Затвердити типовий проєкт договору між замовником та виконавцем
послуг з вивезення побутових відходів (додаток 2).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника
міського голови  з питань виконавчих органів ради  Ірину Хрущ.

Міський голова                      Микола АНТОШИК
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                                                       Додаток 1

                                                                                         до рішення виконкому міської
                                                                                           ради від  28.05.2020 року №  55

С К Л А Д   К О М І С І Ї
по проведенню конкурсу з  визначення виконавця послуг з вивезення

побутових відходів  на території м. Помічна

Голова комісії

АНТОШИК Микола Миколайович      -  міський голова

Заступник голови комісії

ХРУЩ Ірина Валентинівна  - заступник міського голови з питань
                                                                   діяльності виконавчих органів ради
                                                                   (житлово- комунальна сфера)

Секретар комісії

РУДА  Марина Леонідівна - секретар виконкому

Члени комісії :

 КОНОВАЛЕНКО Микола Анатолійович  -  голова ОСББ вул. Героїв Крут , 75
                                                                           «НБН-75»    (за згодою)

 НАГОРНА Зоя Василівна                            - голова ОСББ вул.Енергетиків, 2,4,6
                                                                            «КОНТАКТ -2-4-6» (за згодою)

ТЕРТИЧНА Олена Анатоліївна                    - начальник земельно-екологічного
                                                                            відділу міської ради

ЧІПЕГІНА Тетяна Вікторівна                      - начальник відділу  фінансів,
                                                                           економіки та  інвестицій міської
                                                                           ради
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