
 

Проект рішення  

 

 

Від 25.08.2021                                                                                                                            № 172 

 

 

 

Про розгляд рішення Бурштинської міської ради  

від 20.08.2021 № 06/17-21 «Про затвердження  

Протоколу №2 від 17.08.2021 засідання  

конкурсної комісії щодо проведення конкурсу  

на надання послуг з вивезення побутових відходів  

на території Бурштинської міської територіальної громади» 

 

 

Розглянувши рішення Бурштинської міської ради від 20.08.2021 № 06/17-21 «Про 

затвердження Протоколу №2 від 17.08.2021 засідання конкурсної комісії щодо проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської 

міської територіальної громади», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. 4, 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Пункти 1, 2 рішення виконавчого комітету від 09.10.2020 № 125 «Про 

встановлення тарифів на послуги з поводження  з побутовими відходами» вважати такими, 

що втратили чинність з 01.09.2021. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету 

«Про розгляд рішення Бурштинської міської ради від 20.08.2021 № 06/17-21 «Про 

затвердження Протоколу №2 від 17.08.2021 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади»» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення виконавчого комітету «Про розгляд рішення 

Бурштинської міської ради від 20.08.2021 № 06/17-21 «Про затвердження Протоколу №2 від 

17.08.2021 засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади»» є 

виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення «Про розгляд рішення Бурштинської міської ради від 20.08.2021 № 

06/17-21 «Про затвердження Протоколу №2 від 17.08.2021 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади»» розроблений у зв’язку з проведенням 

17.08.2021 конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади відповідно до рішення міської ради від 

13.07.2021 № 04/15-21 «Про оголошення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території Бурштинської міської територіальної громади», визнанням КП «Еко-

Сервіс» виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської 

міської територіальної громади строком на 12 (дванадцять) місяців з 01 вересня 2021 року та 

налагодженням роботи новоствореного комунального підприємства. 

 

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

Рішення Бурштинської міської ради від 20.08.2021 № 06/17-21 «Про затвердження 

Протоколу №2 від 17.08.2021 засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на 

надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. 4, 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

5. Доповідач: заступник міського голови Іван Драгун. 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                            І. Бандура 

25.08.2021 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                             І. Драгун 

25.08.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                           А. Пергельський 

25.08.2021 

 

Загальний відділ                                                                                              М. Яцик 

25.08.2021 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                    Н. Кицела 

25.08.2021 

 


