
  

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 10 листопада 2022 року         Баштанка                                               №118      
 

Про затвердження протоколу засідання 
конкурсної комісії з проведення конкурсу 
з визначення виконавця послуг із 
збирання та вивезення побутових відходів 
на території Баштанської  територіальної 
громади 

       
 

         Розглянувши протокол засідання конкурсної комісії з проведення 
конкурсу з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення побутових 
відходів на території Баштанської територіальної громади від            
04 листопада 2021 року та відповідно до статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування  України», Порядку проведення конкурсу на надання 
послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173, рішення виконавчого 
комітету від  24 червня 2019 року №132 «Про затвердження умов проведення 
конкурсу з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих 
побутових відходів на території Баштанської об’єднаної територіальної 
громади», зі змінами від 17 червня 2020 року №76, рішення від           

23 вересня 2022 року №102 «Про затвердження складу конкурсної комісії з 
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення 
побутових відходів на території Баштанської територіальної громади у новій 
редакції, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 2406.2019 року 
№132 та внесення змін від 10.11.2021 №236, виконавчий комітет міської ради.   

 

 

ВИРІШИВ: 
 

 1.Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з проведення 
конкурсу з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих 
побутових відходів на території Баштанської  територіальної громади від        
04 листопада   2022 року (додається). 



2.Визначити виконавцем послуг із збирання та вивезення побутових 
відходів на території Баштанської  територіальної громади комунальне 
підприємство «Добробут». 

3. Доручити юридичному відділу Баштанської міської ради підготувати 
проєкт договору на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.  
 

 

Міський голова                                                               Олександр БЕРЕГОВИЙ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг із збирання та вивезення побутових відходів на території Баштанської  
територіальної громади. 

 

04.11.2022 поч.13-30 

 

Місце проведення: Баштанська міська рада, 56101 Миколаївської обл, м.Баштанка,  
вул. Полтавська,41, кабінет відділу з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності; 

 

Присутні члени конкурсної комісії:  
Голова конкурсної комісії:  
Васильєв  Олександр Сергійович - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 
        Заступник голови комісії: Великород Юрій Валентинович, головний спеціаліст 
відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та комунальної власності. 

Секретар комісії: 
Савченко Оксана Олександрівна - спеціаліст І категорії відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності. 

Члени комісії: 
Бублик Іван Анатолійович – начальник відділу з питань земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища; 
Бублик Юрій Володимирович – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури, містобудівного кадастру та цивільного захисту, головний архітектор 
Баштанської територіальної громади; 

Виноградова Оксана Віталіївна – начальник юридичного відділу; 
Дістрянова Яна Миколаївна – начальник відділу економічного розвитку, інвестицій 

та торгівлі; 
Майданов Віктор Володимирович  - начальник комунальної організації 
“Правопорядок”; 

           Славінський Руслан Вікторович – начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності; 

           

Порядок денний: 
 

1. Про надходження конкурсних пропозицій на участь у конкурсі з визначення 
виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території 
Баштанської об’єднаної територіальної громади. 

 

2.  Про результати проведення конкурсу визначення виконавця послуг із збирання 
та вивезення твердих побутових відходів на території Баштанської територіальної 
громади. 

 

1.  СЛУХАЛИ:  Голову комісії Васильєва О.С., який повідомив, що рішенням виконавчого 
комітету від 24.06.2019 №132 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення 
виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території 
Баштанської об’єднаної територіальної громади» зі змінами від 23 вересня 2022 року 
№102 «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу з визначення 



виконавця послуг із збирання побутових відходів на території Баштанської територіальної 
громади» у новій редакції, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 24.06.2019 
року №132 та внесеними змінами від 10.11.2021 №236, затверджено умови проведення 
конкурсу та склад  конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із збирання та 
вивезення побутових відходів на території Баштанської територіальної громади. 
 

           Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із збирання 
та вивезення побутових відходів на території Баштанської територіальної громади 
оприлюднено та на офіційному сайті Баштанської міської ради bashtankaotg.gov.ua. 

           До конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення 
побутових відходів на території Баштанської територіальної громади надійшла 1 
конкурсна пропозиція від КП «Добробут». Членами конкурсної комісії було розкрито 
конверт, перевірено подані документи. 

 

2. СЛУХАЛИ: Васильєва О.С., який запропонував визначити переможцем конкурсу на 
надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів  КП «Добробут», 
враховуючи, що конкурсна пропозиція відповідає вимогам, передбаченим конкурсною 
документацією. Так як це єдиний учасник, який надав заяву на участь у конкурсі, 
відповідно до пункту 5.7. умов проведення конкурсу укласти договір саме з цим 
підприємством терміном на 12 місяців .  

Всі члени конкурсної комісії одноголосно підтримали дану пропозицію 

 

 ВИРІШИЛИ: 
 

1. Конкурс з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення побутових 
відходів на території Баштанської  територіальної громади визнати таким що відбувся. 

2. Переможцем конкурсу на надання послуг із збирання та вивезення твердих 
побутових відходів на території Баштанської територіальної громади визнати                 
КП «Добробут» 

3. Відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та комунальної власної власності у п’ятиденний термін подати 
на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення про затвердження протоколу конкурсної 
комісії та визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових 
відходів. 

 

Голова комісії                                                                                Олександр ВАСИЛЬЄВ            
 

Заступник голови комісії                                                              Юрій ВЕЛИКОРОД 

 

Секретар комісії                                                                             Оксана САВЧЕНКО      
                                                                                                                     

Члени комісії                                                                                   Віктор МАЙДАНОВ  
 

                                                                                               Іван БУБЛИК 

                                                                    

                                                                                                           Яна ДІСТРЯНОВА 

   

                                                                                                           Оксана ВИНОГРАДОВА                                                                                                               
                                                                                                  

                                                                                                           Юрій БУБЛИК 

  

                                                                                                           Руслан СЛАВІНСЬКИЙ                                    



                                                                                                                                                    


