
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня 2021 року                                                                                          № 10/10-21 

м.Бурштин 

  

Про затвердження Протокол № 1 від 15.03.2021 

засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу  

надання послуг з вивезення побутових відходів 

на території Бурштинської міської територіальної громади 

 

З метою забезпечення утримання території Бурштинської міської територіальної громади в 

належному санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я 

населення, у зв’язку з проведенням конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів 

на території Бурштинської міської територіальної громади, враховуючи Протокол № 1 від 

15.03.2021 засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади, 

відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173, Порядку 

проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631, Правил надання послуг з вивезення  

побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 

1070, та Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Бурштинської 

міської ради від 26.01.2021 № 15/7-21, керуючись Законами України «Про відходи», «Про 

житлово-комунальні послуги», п. 55 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

вирішила: 
 

1. Затвердити Протокол № 1 від 15.03.2021 засідання конкурсної комісії щодо проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади (додається). 

2. Ввести в дію рішення конкурсної комісії (Протокол № 1 від 15.03.2021) згідно якого 

комунальне підприємство «Житловик» визначено переможцем конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території міста Бурштинської міської територіальної громади. 

3. Визнати комунальне підприємство «Житловик» виконавцем послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади строком на 12 

(дванадцять) місяців з 30 березня 2021 року. 

4. Міському голові протягом десяти календарних днів з дня прийняття даного рішення 

укласти з комунальним підприємством «Житловик» договір на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади відповідно до 

типового договору на надання послуг з вивезення побутових відходів. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана Драгуна 

та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 
 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 30.03.2021 № 10/10-21 

 

Протокол № 1 

засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходівна території Бурштинської міської територіальної громади 
 

Дата проведення: 15 березня 2021 року, 11.00 год. 

Місце проведення: м. Бурштин, вул. С. Стрільців, 4 (зал засідань міської ради). 

Присутні: 

Голова комісії:  

Іван Драгун - заступник міського голови; 

Заступник голови комісії: 
Андрій Савчак  

 

- голова постійної комісії ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту; 

Секретар комісії:  

Ірина Бандура - завідувач сектору житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна міської ради; 

Члени комісії:  

Андрій Пергельський - головний спеціаліст юридичного відділу міської ради; 

Володимир Копаниця  - начальник земельно-екологічного відділу міської ради; 

Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості міської ради; 

Ольга Петровська  - начальник фінансового відділу міської ради; 

Мар’яна Федів  - голова постійної комісії ради з питань з питань земельних 

відносин, природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою; 

Тетяна Сенчина - голова постійної комісії ради з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; 

Володимир Лукаш - головний інженер КП «Житловик». 
 

СЛУХАЛИ: голову комісії Івана Драгуна щодо мети засідання конкурсної комісії, регламенту 

засідання та затвердження порядку денного засідання комісії. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити на порядок денний комісії розгляд наступних питань:  

1. Розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на підставі оголошення про проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади. 

2. Прийняття рішення про результати проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади. 

Голосували: «за» - 10, «проти» - 0, «утрималось» – 0. 
 

Питання 1.  

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Івана Драгуна, який повідомив членам конкурсної 

комісії про умови проведення конкурсу відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на 

надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 26.01.2021 № 

15/7-21. 

Було зазначено про те, що до конкурсної комісії надійшла одна конкурсна пропозиція в 

запечатаному конверті (вхід. реєстр. № 847/02-27 від 12.03.2021) від КП «Житловик», конверт з 

конкурсною пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних 

пропозицій. 

Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під час розкриття 

конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено наявність та правильність 

оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також 

оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження учасника конкурсу.  



В конкурсній пропозиції КП «Житловик» міститься рішення виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради від 09.10.2020 № 125 «Про встановлення тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами», яким встановлено тарифи на послуги з поводження з 

побутовими відходами в розмірах: 

1.1. Вивезення побутових відходів: 
- для населення                                                        - 91,04 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ); 

- для бюджетних споживачів                                 - 91,04 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ); 

- для інших споживачів                                          - 91,04 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ). 
 

1.2. Захоронення побутових відходів: 

- для населення                                                        - 47,34 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ); 

- для бюджетних споживачів                                 - 47,34 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ); 

- для інших споживачів                                          - 47,34 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ). 

За результатами перегляду конкурсної пропозиції КП «Житловик», головою конкурсної комісії 

Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає кваліфікаційним вимогам, 

передбачених конкурсною документацією, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної 

конкурсної пропозиції відповідно до вимог пункту 24 Порядку проведення конкурсу на надання 

послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної 

громади, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 26.01.2021 № 15/7-21. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житловик» відповідає кваліфікаційним 

вимогам, передбачених конкурсною документацією.  

2. Конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади вважати таким, що відбувся. 

Голосували: «за» - 10, «проти» - 0, «утрималось» – 0. 
 

Питання 2.  

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Івана Драгуна, який запропонував за результатами 

проведення конкурсу визнати переможцем конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території Бурштинської міської територіальної громади КП «Житловик». 

ВИРІШИЛИ:  

1. Визнати переможцем конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади КП «Житловик». 

2. Протокол засідання конкурсної комісії подати на розгляд та затвердження Бурштинською 

міською радою. 

3. Визначити, що строк, на який КП «Житловик» визначається виконавцем послуг з вивезення 

побутових відходів, становить 12 місяців, відповідно до вимог пункту 30 Порядку проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 26.01.2021 № 

15/7-21. 

Голосували: «за» - 10, «проти» - 0, «утрималось» – 0. 

Голова комісії: ____________________ Іван Драгун 

Заступник голови комісії: ____________________ Андрій Савчак 

Секретар комісії: ____________________ Ірина Бандура 

Члени комісії:   

 ____________________ Андрій Пергельський 

 ____________________ Володимир Копаниця  

 ____________________ Марія Назар 

 ____________________ Ольга Петровська  

 ____________________ Мар’яна Федів  

 ____________________ Тетяна Сенчина 

 ____________________ Володимир Лукаш 

 


