
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від _12.07.2021 № 314 
м.Покровськ 

Про проведення конкурсу по визначенню виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів 

на території Покровської міської територіальної громади 

З метою впорядкування та підвищення якості наданих послуг з вивезення твердих 

побутових відходів, відповідно до Закону України від 17.11.2020 року №1009-ІХ «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12.06.2020 року №710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Донецької області», Закону України від 09.11.2017 року №2189-

УШ «Про житлово-комунальні послуги» (із змінами), Закону України від 05.03.1998 року №187/98-

ВР «Про відходи» (із змінами), Закону України від 06.09.2005 року № 2807-ІУ «Про благоустрій 

населених пунктів» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070 

«Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» (із змінами), постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року №1173 «Питання надання послуг з вивезення 

побутових відходів» (із змінами), ст.ст. 30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 року №280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в України» (із змінами), виконавчий комітет міської ради,- 

ВИРІШИВ: 

1. Провести конкурс по визначенню виконавця послуг з вивезення твердих побутових 

відходів на території Покровської міської територіальної громади. 

2.Затвердити конкурсну документацію по визначенню виконавця послуг з вивезення 

твердих побутових відходів на території Покровської міської територіальної громади (додається). 

3. Визнати організатором конкурсу по визначенню виконавця послуг з вивезення твердих 

побутових відходів на території Покровської міської територіальної громади Житлово-комунальний 

відділ Покровської міської ради Донецької області. 

4. Затвердити склад конкурсної комісії по визначенню виконавця послуг з вивезення 

твердих побутових відходів на території Покровської міської територіальної громади (додається). 

5. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу згідно порядку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року №1173 «Питання надання послуг з 

вивезення побутових відходів» (із змінами). 

6. Встановити, що до моменту укладання з переможцем конкурсу договору про надання 

послуги з вивезення твердих побутових відходів, такі послуги з 01.07.2021 року надаються 

Комунальним підприємством «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради 

Донецької області (Кислий). До моменту затвердження нового тарифу  на поводження з побутовими 

відходами, послугу надавати за ціною діючого на цей час тарифу. 



 

7. Житлово-комунальному відділу Покровської міської ради Донецької області (Візенков) 

опублікувати рішення в засобах масової інформації. 

8. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

9. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника Житлово-

комунального відділу Покровської міської ради Донецької області (Візенков), контроль за 

виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Федорова С.В. 

 
 
 
 
Міський голова 

 
 
 
 
Р.Требушкін 


