
 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

                                                   

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я   №  

 

Від _________ 2021 року 

смт Воскресенське 

 

«Про затвердження рішення конкурсної 

комісії щодо визначення переможця 

конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення твердих побутових відходів на 

території населених пунктів 

Воскресенської селищної ради» 

  

Керуючись Законом України «Про відходи»,  ст. 30, п.1 ст. 52 Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постановою  Кабінету Міністрів України №1173 від 

16.11.2011р. «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», 

постановою  Кабінету Міністрів України №631 від 21.07.2005 року «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», 

постановою  Кабінету Міністрів України №1070 від 10.12.2008 року «Про затвердження 

правил надання послуг з поводження з побутовими відходами», рішенням виконавчого 

комітету Воскресенської селищної ради «Про організацію та проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  

населених пунктів Воскресенської селищної ради» №44 від  27.05.2021р., №80 

від  30.08.2021р. з метою задоволення потреб населення у послугах з вивезення твердих 

побутових відходів, підтриманні належного санітарного стану та підвищення рівня 

обслуговування населення на території населених пунктів Воскресенської селищної ради, 

розглянувши матеріали конкурсу на право вивезення твердих побутових відходів (протокол 

№1 від 01 вересня 2021 року) виконавчий комітет селищної ради 

 

В И Р І Ш И В:  

1. Затвердити рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на право 

вивезення побутових відходів на території населених пунктів Воскресенської селищної 

ради - село Михайло-Ларине, с-ще Грейгове, села Водокачка, Червоне та Степове 

Вітовського району Миколаївської області (копія протоколу додається). 

2. Визначити переможцем конкурсу на право вивезення побутових відходів на території 

населених пунктів Воскресенської селищної ради - село Михайло-Ларине, с-ще Грейгове, 

села Водокачка, Червоне та Степове Вітовського району Миколаївської області - ТОВ 

«ЕВАКО». 

3. Укласти договір з ТОВ «ЕВАКО» на надання послуг з вивезення твердих побутових 

відходів на території населених пунктів Воскресенської селищної ради строком на п’ять 

років. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу ЖКГ, інвестицій 

та соціально-економічного розвитку Людмилу МЕЛЬНИК. 

 

 

Секретар селищної ради                                      Тетяна БІЛОЗОР  


