
 

 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

Від  24.11.2022                                         м.Бурштин                                               № 267 

 

 

Про затвердження Протоколу № 1 від 15.11.2022 

засідання конкурсної комісії щодо проведення 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, у зв’язку з проведенням конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади згідно з 

рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 29.09.2022 № 191 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території Бурштинської міської територіальної громади та оголошення 

конкурсу», враховуючи Протокол № 1 від 15.11.2022 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, керуючись Законами України «Про 

відходи», «Про житлово-комунальні послуги», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Протокол № 1 від 15.11.2022 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 15.11.2022), згідно 

якого комунальне підприємство «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» визначено 

переможцем конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади. 

3. Визнати комунальне підприємство «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади строком на 5 (п’ять) років з 24.11. 2022 року. 

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

рішення укласти з комунальним підприємством «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

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. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт).  



6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

від 24.11.2022  № 267 

 

 

 

Протокол № 1 

засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу  

на надання послуг з вивезення побутових відходів 

на території Бурштинської міської територіальної громади 

 

 

Дата проведення: 15 листопада 2022 року, 11.00 год. 

 

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

 

Присутні: 

 

Голова комісії:  

Іван Драгун 

 

- заступник міського голови; 

Секретар комісії:  

Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна; 

Члени комісії:  

Андрій Пергельський - головний спеціаліст юридичного відділу; 

Володимир Копаниця  - начальник земельно-екологічного відділу; 

Ольга Петровська  - начальник фінансового відділу; 

Мар’яна Федів  - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу; 

Зіновій Шафран - директор КП «Житловик»; 

Василь Михайлишин - в. о. директора КП «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради»; 

Андрій Іваськів - член виконавчого комітету. 

 

 

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» - 9, «проти» - 0, «утрималось» – 0. 

 

                    Питання 1.  

 

Слухали: голову конкурсної комісії Івана Драгуна, який зазначив про те, що 

відповідно до рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 29.09.2022 № 

191 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади та оголошення 

конкурсу» сьогодні, 15.11.2022, проводиться конкурс на надання послуг з вивезення 



побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади. Оголошення 

про конкурс було розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради 12.10.2022. 

Також голова конкурсної комісії Іван Драгун ознайомив членів 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 виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 29.09.2022 № 

191. 

Було повідомлено про те, що до конкурсної комісії надійшло дві конкурсні 

пропозиції в запечатаному конверті від КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» (вхід. 

реєстр. № 4129/02-27 від 14.11.2022) та від ФОП Пасяки Романа Віталійовича (вхід. реєстр. 

№ 4130/02-27 від 14.11.2022), конверти з конкурсною пропозицією учасників надійшли до 

закінчення строку подання конкурсних пропозицій. 

Конкурсні пропозиції були надані конкурсній комісії для огляду її змісту. Під час 

розкриття конвертів з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено наявність 

та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною 

документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження 

учасників конкурсу.  

За результатами перегляду конкурсних пропозицій, головою конкурсної комісії 

Іваном Драгуном зазначено, що конкурсні пропозиції відповідають кваліфікаційним 

вимогам, передбачених конкурсною документацією, а отже відсутні причини для відхилення 

зазначених конкурсних пропозицій відповідно до вимог пункту 24 Порядку проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської 

міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради від 29.09.2022 № 191. 

 

Вирішили:  

1. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Еко-Сервіс Бурштинської 

міської ради» відповідає кваліфікаційним вимогам, передбачених конкурсною 

документацією.  

2. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу ФОП Пасяки Романа Віталійовича 

відповідає кваліфікаційним вимогам, передбачених конкурсною документацією. 

 

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

 

 

Питання 2.  

 

Слухали: Голова конкурсної комісії Іван Драгун зазначив про необхідність 

оцінювання конкурсною комісією поданих учасниками конкурсних пропозицій за 

наступними критеріями, як того вимагає пункт 27 Порядку проведення конкурсу на надання 

послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної 

громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 

29.09.2022 № 191: 

 

№ 

з/п 

Критерії відповідності КП « Еко-Сервіс 

Бурштинської 

міської ради», 

балів 

ФОП Пасяка 

Роман 

Віталійович, 

балів 

1 Наявність в учасника достатньої кількості 

спеціально обладнаних транспортних засобів 

для збирання та перевезення побутових 

відходів 

5 5 

2 Можливість здійснювати щоденний 

контроль за технічним станом транспортних 

засобів власними силами, виконання 

регламентних робіт з технічного 

5 2 



обслуговування та ремонту спеціально 

обладнаних транспортних засобів 

3 Підтримання належного санітарного стану 

спеціально обладнаних транспортних засобів 

для збирання та перевезення побутових 

відходів 

5 2 

4 Можливість проводити в установленому 

законодавством порядку щоденний 

медичний огляд водіїв у належним чином 

обладнаному медичному пункті 

2 2 

5 Можливість забезпечити зберігання та 

охорону спеціально обладнаних 

транспортних засобів для перевезення 

побутових відходів на підставі та у порядку, 

встановленому законодавством 

2 2 

6 Наявність системи контролю руху 

спеціально обладнаних транспортних засобів 

під час збирання та перевезення побутових 

відходів 

0 1 

7 Вартість надання послуг з вивезення 

побутових відходів  
2 0 

8 Досвід роботи з надання послуг з вивезення 

побутових відходів відповідно до вимог 

стандартів, нормативів, норм та правил 

1 2 

9 Наявність у працівників відповідної 

кваліфікації (з урахуванням пропозицій 

щодо залучення співвиконавців) 

5 0 

10 Способи поводження з побутовими 

відходами, яким надається перевага, у 

порядку спадання: повторне використання; 

використання як вторинної сировини; 

отримання електричної чи теплової енергії; 

захоронення побутових відходів 

0 5 

Всього балів: 27 21 

 

Голова конкурсної комісії Іван Драгун проінформував, що відповідно до оцінених 

конкурсних пропозицій, найбільше балів, а саме: 27 балів, отримало КП «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради», а також вся надана документація даного учасника конкурсу 

відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією. 

А також зазначив, що у разі коли в конкурсі взяли участь два і більше учасників і 

їх пропозиції не було відхилено, строк, на який переможець конкурсу визначається 

виконавцем послуг з  вивезення побутових  відходів,  повинен становити не менше 5 років, 

після чого організовується і проводиться новий конкурс.  

Враховуючи, що під час розгляду конкурсних пропозицій перевагу отримав 

учасник конкурсу КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради», голова конкурсної комісії 

Іван Драгун запропонував визнати виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади КП «Еко-Сервіс Бурштинської 

міської ради», строком на 5 років. 

 

Вирішили:  

1. Визнати переможцем конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території Бурштинської міської територіальної громади КП «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради». 

2. Протокол засідання конкурсної комісії подати на розгляд та затвердження 

виконавчим комітетом Бурштинської міської ради. 



3. Визначити, що строк, на який КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, становить 5 років, 

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

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 29.09.2022 № 

191. 

 

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

 

 

                        

  

Голова комісії:  

 

Іван Драгун 

 

__________________________ 

 

 

Секретар комісії: 

 

 

Ірина Герт 

 

__________________________ 

 

 

Члени комісії: 

 

 

 

Андрій Пергельський 

 

__________________________ 

 

Володимир Копаниця  

 

__________________________ 

 

Ольга Петровська  

 

__________________________ 

 

Мар’яна Федів  

 

__________________________ 

 

Зіновій Шафран 

 

__________________________ 

 

Василь Михайлишин 

 

__________________________ 

 

Андрій Іваськів 

 

__________________________ 

 

 

 

 


