ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я (проєкт)
__.08.2021

смт Воскресенське

№ __

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету від 27.05.2021 року № 44 «Про
організацію та проведення конкурсу з
визначення виконавця послуг з вивезення
твердих побутових відходів на території
населених пунктів Воскресенської селищної
ради»
З метою забезпечення належного надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів з територій, які приєднались до Воскресенської
територіальної громади та у зв’язку із необхідністю визначення надавача
даних послуг на території населених пунктів Воскресенської селищної ради,
керуючись Законами України «Про відходи», «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. №1173 «Про порядок
проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів»,
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 08.11.2017р. №820-р «Про
схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030
року», враховуючи кадрові зміни, що відбулися в селищній раді, виконавчий
комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 27.05.2021 року
№ 44 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг
з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів
Воскресенської селищної ради» шляхом викладення:
- пункту 2.2 Додатку 2 у новій редакції, а саме:
«2.2. Головою конкурсної комісії призначається заступник селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а в разі його відсутності –
керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Воскресенської селищної
ради.»

- Додатку 2.1 у новій редакції , а саме:
«Склад конкурсної комісії
з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів
на території села Михайло-Ларине, с-ща Грейгове, села Водокачка, села
Червоне та села Степове Вітовського району Миколаївської області
Людмила МАНЖУЛА – голова комісії, керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради,
Тетяна СИВАНИЧ – заступник голови комісії, начальник відділу «ЦНАП»
селищної ради,
Людмила МЕЛЬНИК – секретар голови комісії, начальник відділу ЖКГ,
інвестицій та соціально-економічного розвитку селищної
ради
Члени комісії:
Наталія ЧЕРНЕНКО – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер селищної ради,
Ірина ВАСЮК – спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціальноекономічного розвитку селищної ради,
Леонід БЕЗБОЖНИЙ – директор Воскресенського комбіната комунальних
послуг (ККП),
Ігор ЧИЖОВСЬКИЙ – директор житлово-комунального підприємства (ЖКП)
«Калина»,
Інна КРИКУН – староста села Михайло-Ларине Воскресенської селищної
ради,
Олександр ІГНАТОВ - староста с-ща Грейгове, сіл Водокачка, Степове та
Червоне Воскресенської селищної ради».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника
відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку Людмилу
МЕЛЬНИК.
Секретар селищної ради

Тетяна БІЛОЗОР

