
 

Проект рішення міської ради 

 

 

Від 23.01.2019 р.                                                                                         № 1498 

 

Про затвердження Протоколу № 1 від 16.01.2019 

засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу  

на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів 

на території міста Бурштин і села Вигівка 
 

 

З метою забезпечення утримання території міста Бурштин і села Вигівка 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 твердих 

побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка, враховуючи Протокол № 1 

від 16.01.2019 засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення твердих побутових відходів на території міста Бурштин і села Вигівка, 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 міста Бурштин та села Вигівка, затвердженого рішенням Бурштинської міської 

ради від 28.11.2018 № 11/62-18, 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 16.01.2019 засідання конкурсної комісії щодо проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста 

Бурштин і села Вигівка (додається). 

  

2. Визначити комунальне підприємство «Житловик» виконавцем послуг з вивезення твердих 

побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка строком на 12 (дванадцять) 

місяців з дня підписання договору. 

 

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

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

твердих побутових відходів на території міста Бурштин і села Вигівка відповідно до 

типового договору на надання послуг з вивезення побутових відходів. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради з 

питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Т. Попика і 

першого заступника міського голови В. Гулика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                                В. Гулик 

 

Юридичний відділ 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

  



Протокол № 1 

засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу 

на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів 

на території міста Бурштин і села Вигівка 

 

Дата проведення: 16 січня 2019 року, 14.00 год. 

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

 

Присутні: 

Голова комісії:  

Гулик Володимир Романович - перший заступник міського голови; 

Заступник голови комісії:  

Попик Тарас Дмитрович - голова постійної комісії ради з питань будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства; 

Секретар комісії:  

Бандура Ірина Ігорівна - завідувач сектору житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна міської 

ради; 

Члени комісії:  

Данилюк Володимир Дмитрович - начальник юридичного відділу міської ради; 

Копаниця Володимир Михайлович - начальник земельно-екологічного відділу міської 

ради; 

Назар Марія Степанівна - начальник відділу економіки і промисловості міської 

ради; 

Петровська Ольга Іванівна - начальник фінансового відділу міської ради; 

Горват Любомир Іванович - голова постійної комісії ради законності та етики; 

Мазур Ірина Миколаївна - голова постійної комісії ради з питань гуманітарної 

політики. 

 

Присутні представники учасника 

конкурсу: 

 

Марчук Віктор Іванович - директор КП «Житловик»; 

Бардашевська Галина Степанівна - начальник ЖЕГ КП «Житловик». 

 

Слухали: голову комісії Гулика В. Р. щодо мети засідання конкурсної комісії, регламенту 

засідання та затвердження порядку денного засідання комісії. 

Вирішили: Затвердити на порядок денний комісії розгляд наступних питань:  

1. Перевірка конкурсної пропозиції, що надійшла, на правильність її оформлення, 

відповідність кваліфікаційним вимогам та вимогам конкурсної документації.  

2. Визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста 

Бурштин та села Вигівка. 

 

Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утрималось» – 0. 

 

Питання 1.  

Слухали: голову конкурсної комісії Гулика В. Р., який повідомив членам конкурсної комісії 

про умови проведення конкурсу відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на 

надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 28.11.2018 № 11/62-18 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території міста Бурштин та села Вигівка». 

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

пропозиція в запечатаному конверті (вхід. реєстр. № 115/02-27 від 15.01.2019 р., час 16.00 

год.) 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» зазначена вартість надання послуги зі 

збирання та перевезення твердих побутових відходів для окремих категорій споживачів:  

- для населення і релігійних установ – 59,76 грн. за 1 м. куб. 

- для бюджетних споживачів – 66,00 грн. за 1 м. куб. 

- для інших споживачів – 86,11 грн. за 1 м. куб. 

За результатами перегляду конкурсної пропозиції КП «Житловик», головою 

конкурсної комісії Гуликом В. Р. 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 міста Бурштин та села Вигівка. 

Вирішили:  

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

вимогам, передбачених конкурсною документацією.  

 

Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утрималось» – 0. 

 

Питання 2.  

Слухали: голову конкурсної комісії Гулика В. Р., який запропонував за результатами 

проведення конкурсу визнати переможцем конкурсу на надання послуг з вивезення твердих 

побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка КП «Житловик». 

 

Вирішили:  

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

на території міста Бурштин та села Вигівка 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 твердих побутових відходів, становить 12 місяців (з дня підписання договору), 

відповідно до вимог пункту 30 Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка. 

 

Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утрималось» – 0. 

 

 

Голова комісії:                                                                  ________________ Гулик В. Р. 

Заступник голови комісії:                                               ________________ Попик Т. Д. 

Секретар комісії:                                                              ________________ Бандура І. І. 

 

Члени комісії:                                                                   ________________ Данилюк В. Д. 

                                                                                             _________________ Копаниця В. М. 

                                                                                             _________________ Назар М. С. 

                                                                                             _________________ Петровська О. І. 

                                                                                             _________________ Горват Л. І. 

                                                                                             _________________ Мазур І. М. 

 


