
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 травня 2020 року                 м. Заставна                                                   № 34 

 

Про проведення конкурсу  

з визначення виконавця послуг  

з вивезення побутових відходів 

 

 З метою задоволення потреб населення у послугах з вивезення 

побутових відходів на території Заставнівської об’єднаної територіальної 

громади, визначення виконавця даних послуг, який може забезпечити 

виконання обов’язків на відповідному рівні, відповідно до Порядку проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Заставнівської міської ради від 20.05.2019 року 

№45, керуючись Постановою КМУ від 16.11.2011 року №1173 «Питання 

надання послуг з вивезення побутових відходів», Правилами благоустрою 

території міста Заставна, затвердженими рішенням сесії Заставнівської міської 

ради №164/8-2016 від 10.06.2016 року, Законом України «Про відходи», 

підпунктом 1 пункту «а» та підпунктом 1 пункту «б» статті 30, частиною 

першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Оголосити конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів та призначити дату його проведення 23 червня 2020 року. 

2. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів (додаток 1). 

3. Визначити контактною особою по наданню інформації щодо проведення 

конкурсу та подачі документів головного спеціаліста відділу земельного 

устрою та містобудування Мандзюка Богдана Михайловича – секретаря 

конкурсної комісії. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романець Н.І. 

 

 



Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради  

№ 34 від 12.05.2020 року 

 

Склад 

конкурсної комісії з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території Заставнівської ОТГ 

 

Голова комісії:  

Романець Наталія Іванівна – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Секретар комісії: 

Мандзюк Богдан Михайлович 

 

– головний спеціаліст відділу земельного 

устрою та містобудування 

Члени комісії: 

Грушецький Віталій Петрович 

 

– начальник Заставнівського ЖЕУТВЗ 

Звоздецький Іван Степанович – головний інженер Заставнівського ЖЕУТВЗ  

 

Ткач Андрій Васильович – начальник відділу правової та організаційної 

роботи міської ради 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                 Лілія ГАНЯК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


