
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  20 липня  2020 року                                                                             № 75

Про затвердження  результатів
конкурсу по визначенню виконавця
на вивезення побутових відходів із територій
закріплених за КП  « Помічнянська ЖЕК №2»

Розглянувши протокол  від 15.07.2020 року № 1  комісії про проведення
конкурсу по визначенню виконавця послуг з вивезення побутових відходів  з
території закріпленої за КП  « Помічнянська ЖЕК №2» в м.Помічна,
відповідно до  статті 25 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”
від 02.04.2020  № 2189-VІІІ, Постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на  надання послуг з вивезення
побутових відходів” від 16.11.2011 року № 1173, керуючись ст. 30 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської
ради в и р і ш и в :

        1. Затвердити  результати  конкурсу  згідно протоколу від 15.07. 2020 року
№ 1 комісії про проведення конкурсу по визначенню виконавця послуг з
вивезення побутових відходів  з території закріпленої за КП  « Помічнянська
ЖЕК №2» м.Помічна.

         2. Визнати  переможцем конкурсу по визначенню виконавця послуг з
вивезення  побутових відходів з  території  міста,  закріпленої  за схемою
очищення контейнерним способом № 2 – Помічнянський Комбінат
комунальних підприємств (Додаток 1).

3. Заключити договір між замовником Помічнянською міською радою та
виконавцем послуг з вивезення побутових відходів  терміном на 1 рік не
пізніше 10 календарних днів  від дня проведення конкурсу.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради (комунальна
сфера) Ірину  ХРУЩ.

Міський голова                                               Микола АНТОШИК



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

       від  20 липня 2020 року № 75

Закріплення території міста за переможцем конкурсу з надання послуг
по вивезенню  побутових відходів.

№
з/п Закріплена територія Надавач

послуг
Контактни
й телефон

Схема очищення контейнерним способом вивезення сміття № 2
2. Багатоквартирні будинки житлового фонду по

пров. Небесної Сотні, вул. Будівельників, вул.
Лобановського, вул. Бабкевича, вул. Енергетиків,
вул. Перемоги, пров. Новий та вул. Лесі Українки

Помічнянськ
ий комбінат
комунальних
підприємств

27-1-37

Заступник     міського голови                                                      Ірина ХРУЩ
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