
  
  

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 
 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ  
  

30.07.2021 року  №216  
  

Про затвердження протоколу засідання  

конкурсної комісії для проведення конкурсу  

на визначення виконавця послуг з вивезення  

побутових відходів на території Збаразької 

міської територіально громади 
  

      Відповідно до статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

постанов Кабінету Міністрів України від 10.12.2008  р. № 1070 “Про затвердження Правил 

надання послуг з поводження з побутовими відходами” та від 16.11.2011 р. № 1173 “Питання 

надання послуг з вивезення побутових відходів”, пункту 5.4. Положення про порядок 

проведення конкурсу на надання послуг поводження з побутовими відходами на території 

Збаразької міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Збаразької міської ради № 116 від 28.05.2021 року, рішення Збаразької міської ради № 

VІІІ/8/125 від 09 липня 2021 року “Про уповноваження щодо укладання договорів”, з метою 

впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами 

на території Збаразької територіальної громади, виконавчий комітет міської ради  

  

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Збаразької міської 

територіальної громади  (додається).  

2. Визнати Збаразьке міське комунальне підприємство по благоустрою “Добробут”, 

код ЄДРПОУ 32807813, виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території 

Збаразької міської територіальної громади  на період з “02” серпня 2021 року по “01” серпня 

2022 року.  

3. Під час надання послуг, Збаразькому міському комунальному підприємству по 

благоустрою “Добробут”, застосовувати тарифи, затверджені рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 16.12.2019 року № 227 “Про  встановлення тарифів на послуги поводження з 

побутовими відходами”. 

4. Затвердити текст договору про надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Збаразької міської територіальної громади, що додається. 

5. Уповноважити начальника управління регіонального розвитку міської ради на 

підписання договору, зазначеного в пункті три рішення, з переможцем конкурсу щодо 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Збаразької міської 

територіальної громади. 

  

Головуючий засідання 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                                     А.Д.Синчишин 


