
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

14 серпня 2018року                                                                            № 143 

 

Про затвердження ПРОТОКОЛУ 

засідання конкурсної комісії  

Власівської селищної ради щодо  

визначення виконавця послуг зі  

збирання та вивезення твердих  

побутових відходів на території  

смт Власівка 

 

Відповідно до Законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про 

відходи", пункту 4 Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, 

пунктів 30 та 31 Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16 листопада 2011 року № 1173, Положення про порядок проведення конкурсу 

щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

смт Власівка, затвердженого рішенням сесії Власівської селищної ради від 11 

травня 2018 № 441, керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  виконавчий комітет Власівської селищної ради 

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії Власівської 

селищної ради щодо визначення виконавця послуг із збирання та вивезення 

твердих побутових відходів на території смт Власівка від 09 серпня 2018 року 

(додається). 

2. Визначити виконавцем послуг із збирання та вивезення твердих 

побутових відходів на території комунального сектору (лот №1) смт Власівка 

комунальне підприємство «Власівські мережі». 

3. Визначити виконавцем послуг із збирання та вивезення твердих 

побутових відходів на території приватного сектору (лот №2) смт Власівка 

комунальне підприємство «Власівські мережі». 

 

 



 

 

4. Встановити комунальному підприємству «Власівські мережі» тарифи 

на послуги з перевезення твердих побутових відходів: 

1)  для населення: 

в комунальному секторі - 10,76 грн. (десять грн. 76 коп.) на 1 людину в 

місяць; 

в приватному секторі - 207,86 грн. (двісті сім грн. 86 коп.) за 1м.куб.               

2)  для бюджетних установ - 116,03 грн. (сто шістнадцять грн. 03 коп.) за 

1м.куб.;                                                        

3)  для інших споживачів - 128,12 грн. (сто двадцять вісім грн.12 коп.) за 

1м.куб.                                                       

5. Селищному голові БАБАЧЕНКУ А.Г. укласти договори щодо надання 

послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території 

комунального сектору (лот №1) смт Власівка з комунальним підприємством 

«Власівські мережі» строком на 12 місяців та щодо надання послуг із збирання 

та вивезення твердих побутових відходів на території приватного сектору 

(лот№2) смт Власівка з комунальним підприємством «Власівські мережі» 

строком на 12 місяців. 

6. Дане рішення опублікувати в газеті «Світловодськ вечірній» та 

розмістити його на офіційному сайті Власівської селищної ради. 

7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Власівської селищної ради від 28.04.2015 № 32 «Про визнання виконавцем з 

надання послуг, встановлення рівня рентабельності та тарифу на послуги з 

перевезення твердих побутових відходів». 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

промисловості, енергетики, місцевого господарства, комунальної власності та 

реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 

(голова комісії депутат ВОВК Т.В.) та комісію з питань законності, 

правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту прав людини, зв'язків 

з об'єднаннями громадян та реалізації регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності (голова комісії депутат ГЛИНЧЕНКО О.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                     А.Г.БАБАЧЕНКО 

 


