
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про введення в дію рішення 

конкурсної комісії про визначення 

переможців конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території                                           

м. Старокостянтинів 

28 лютого 2019 року Старокостянтинів   № 75 

 

 

Розглянувши протокол засідання конкурсного комітету по проведенню 

конкурсу на визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів у 

м. Старокостянтинів від  25 лютого 2019 року № 2, з метою впорядкування та 

належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими 

відходами  в місті, відповідно до Закону України «Про відходи», Порядку 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада  

2011 року № 1173, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня                  

2008 року № 1070, рішення міської ради від 16 листопада 2018 року                    

№ 25/31/VII «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території м. Старокостянтинів», рішення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 27 грудня            

2018 року № 421 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста 

Старокостянтинова», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Ввести в дію рішення конкурсної комісії про визначення 

переможців конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території м. Старокостянтинів, оформлене 

протоколом засідання конкурсної комісії від  25 лютого 2019 року № 2, а 

саме: визначити Старокостянтинівський комбінат комунальних 

підприємств (ідентифікаційний код 03356039) виконавцем послуг з 
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вивезення побутових відходів від населення м. Старокостянтинів, яке 

проживає у житлових будинках, балансоутримувачем яких є 

Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора, та виконавцем 

послуг з вивезення побутових відходів від підприємств, установ, організацій 

та інших суб’єктів господарювання м. Старокостянтинів строком на 12 

(дванадцять) місяців. 

 

2. Юридично-житловому відділу виконавчого комітету міської ради 

(Андрійчук О.П.) підготувати та подати на підпис міському голові договори 

з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території міста 

Старокостянтинова. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                       М. Мельничук 

 

 

 

 


