
 

Проект рішення міської ради 

 

Від 07.07.2021                                                                                      № 2838 

 

 

Про оголошення конкурсу на 

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, 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 міської ради від 26.01.2021 № 15/7-21, враховуючи 

рішення міської ради від 21.05.2021 № 30/12-21 «Про створення комунального підприємства 

«Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»», керуючись Законами України «Про відходи», 

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

самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

1. Провести конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади 17.08.2021 року. 

2. Відділу житлово-комунального господарства і обліку комунального майна 

(Ірина Бандура) забезпечити підготовку конкурсної документації протягом 3 (трьох) робочих 

днів з моменту прийняття даного рішення. 

3. Відділу житлово-комунального господарства і обліку комунального майна 

(Ірина Бандура) забезпечити розміщення в офіційних друкованих засобах масової інформації 

та на офіційному сайті Бурштинської міської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до 

початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура).  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна, голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака та 

голову постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою Мар’яну Федів. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

07.07.2021 

 

Погоджено: 

07.07.2021 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

07.07.2021 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу                                                      А. Пергельський 

07.07.2021 

 

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

07.07.2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

07.07.2021 



  

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про оголошення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади» 

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про 

оголошення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади» є виконавчий орган Бурштинської міської 

ради. 

 

2. Мета та обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення 

 

Метою прийняття проекту рішення Бурштинської міської ради «Про оголошення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської 

міської територіальної громади» є забезпечення утримання території Бурштинської міської 

територіальної громади в належному санітарному стані, зменшення негативного впливу 

відходів на довкілля та здоров’я населення. 

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

 

Рішення міської ради від 21.05.2021 № 30/12-21 «Про створення комунального 

підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»», Порядок проведення конкурсу на 

надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади, затверджений рішенням Бурштинської міської ради від 26.01.2021 

№ 15/7-21, Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173, Порядок 

проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затверджений постановою 

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

побутових відходів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 

1070, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про 

житлово-комунальні послуги». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

5. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Бандура. 

 

 

  

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             Ірина Бандура 

 


