
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 травня 2022 року 
смт. Перегінське

№ 40/01-24/2022

Про затвердження протоколу №1/22
засідання конкурсної комісії
з визначення виконавця послуг
з вивезення побутових відходів
на території Перегінської селищної ради

Згідно із законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», 
«Про захист економічної конкуренції», «Про житлово-комунальні послуги», постановами 
Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання 
послуг з поводження з побутовими відходами», від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання 
послуг з вивезення побутових відходів», з метою впорядкування та належної організації 
діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території селищної ради, керуючись 
п.п.6 п.а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
селищної ради

ВИРІШИВ:

1.

2.

3.

Ввести в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з 
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Перегінської 
селищної ради шляхом затвердження протоколу №1/22 засідання конкурсної комісії з 
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Перегінської
селищної ради, (додається).
Доручити селищному голові протягом десяти календарних днів після прийняття 
конкурсною комісією рішення укласти договір на надання послуг з вивезення 
побутових відходів на території Перегінської селищної ради.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань

Ірина ЛЮКЛЯН



Затверджено 
рішенням виконавчого комітету 

Перегінської селищної ради 
№40/01-24/2022 від 20.05.2022р

Протокол №1/21 
засідання конкурсної комісії 

з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 
Перегінської селищної ради

селище Перегніське 17 травня 2022 року

місце проведення засідання: Перегінська селищна рада 
засідання розпочато:70:00 год.
засідання завершено:/0:35 год.

Присутні:
Голова комісії:
Глинка Всиль Леонович - заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради.

Заступник голови комісії:
Бендак Світлана Михайлівна - керуюча справами секретар виконкому селищної ради.

Секретар комісії:
Марко Маріанна Ярославівна - начальник відділу юридичної та кадрової роботи;

Члени комісії:
Пайш Андрій Ігорович - головний спеціаліст-юрист юридичної та кадрової роботи; 
Левицький Василь Олегович - начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
торгівілі, сілського господарства і туризму;

Представники учасників конкурсу на засідання не прибули

Голова комісії Глинка В.Л. відкрив засідання та оголосив порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на підставі оголошення про проведення 
конкурсу з визначення виконавця послуг на збирання та вивезення побутових відходів 
на території Перегінської селищної ради.

2. Результати проведення конкурсу.

1.СЛУХАЛИ:

Глинку В.Л., який повідомив, що на участь у конкурсі надійшла одна конкурсна пропозиція 
за вхідним номером 1013 від 12.05.2022р. від Перегінського селищного житлово- 
комунального підприємства, конверт із конкурсною пропозицією надійшов від учасника до 
закінчення строку подання.

ВИСТУПИЛИ:
Бендак С.М., яка оголосила критерії та перелік умов, які були визначені організатором 
конкурсу для участі в ньому
Глинка В.Л., який наголосив, ш: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
16.11.2011р. №1173 ■ Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» у разі, коли в 



конкурсі взяв участь лише один учасник його пропозиція не була відхилена, строк на який 
він визначається виконавцем послуг, повинен становити 12 місяців.

Під час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією 
перевірено наявність та правильність оформлення документів, подання яких 
передбачено конкурсною документацією.

Цінова пропозиція учасника конкурсу на послуги становить:
Тариф на послуги з вивезення ТПВ, що надаються Перегінським селищним ЖКП для 
бюджетних установ і організацій:

о перевезення ТПВ - 75,00 грн/ім.куб.;
о захоронення ТПВ - 35,93 грн/ім.куб.

Тариф на послуги з вивезення ТП, що надаються Перегніським селищним ЖКП для 
населення:

о перевезення ТПВ -14 грн з одного мешканця будинку.

Голосували за конкурсну пропозицію:
За-5;
Проти - 0;
Утримались - 0.

2.СЛУХАЛИ:
Голову конкурсної комісії Глинку В.Л., який повідомив, що конкурсна комісія, опрацювавши 
матеріали, подані до конкурсної комісії, враховуючи всі критерії оцінки конкурсних 
пропозицій, одноголосно проголосувала за конкурсну пропозицію, подану Перегінським 
селищним ЖКП.

ВИРІШИЛИ:
1. Встановити, що учасник конкурсу відповідає кваліфікаційним вимогам, 

передбаченим конкурсною документацією, конкурсні пропозиції відповідають 
конкурсній документації х визначення виконавця робіт з надання послуг з 
вивезення ТПВ на території Перегінської селищної ради. Вважати конкурс з 
визначення виконавця робіт з надання послуг з вивезення побутових відходів 
на території Перегінської селищної ради таким,що відбувся.

2. Визначити переможцем конкурсу на з визначення виконавця робіт з надання 
послуг з вивезення побутових відходів на території Перегінської селищної 
ради Перегінське селищне ЖКП.

3. Протокол засідання комісії подати на затвердження виконавчим комітетом 
Перегінської селищної ради.

4. Визначити, що строк, на який укладається договір з надання послуг з 
вивезення побутових відходів на території Перегінської селищної ради з 
переможцем конкурсу, у відповідності із пунктом ЗО постанови Кабінету 
Міністрів України від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з 
вивезення побутових відходів» становить 12 місяців.

Глинка В.Л.

Бендак С.В.

М.Я.

Пайш А.І.


