
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 4 лютого 2022                               Стрий                                                  № 31  

Про організацію та проведення конкурсу
для визначення виконавця послуг  
поводження з побутовими відходами на 
території с.Добряни Стрийської  міської 
територіальної громади

Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,           ст. 7, 21  Закону України   «Про житлово-комунальні послуги», 
Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України   від 
16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг вивезення побутових відходів» 
(із змінами та доповненнями), Порядком проведення конкурсу на надання 
послуг з вивезення твердих побутових відходів, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.11.2011                 № 1173», рішення 
виконавчого комітету Стрийської міської ради від 24.01.2022                № 13 
«Про поводження з твердими побутовими відходами на території с.Добряни 
Стрийської територіальної громади» та з метою впорядкування та належної 
організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на 
території с.Добряни Стрийської міської територіальної громади, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

           1.Викласти в новій редакції та затвердити Положення про порядок 
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг поводження з 
побутовими відходами на території Стрийської міської територіальної 
громади згідно з додатком № 1

2.Вважати таким, що втратив чинність додаток №1 п.1 рішення 
виконавчого комітету від 17.06.2021 №183, а саме Положення про порядок 
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з   вивезення побутових 
відходів на території міста Стрий.



3. Затвердити склад конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та 
прийняття рішення для визначення виконавця послуг поводження з 
побутовими відходамина території  Стрийської міської територіальної 
громади згідно з додатком № 2.

           4. Затвердити конкурсну документацію по проведенню конкурсу для 
визначення виконавця послуг поводження з побутовими відходамина 
території с.Добряни Стрийської міської територіальної громади згідно з 
додатком № 3.

5. Відділу внутрішньої та інформаційної політики міської ради 
розмістити оголошення про конкурс в друкованому засобі масової інформації 
та офіційному              веб-сайті Стрийської міської ради в найкоротший 
термін з моменту прийняття  рішення.

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника 
міського голови М.Дмитришина.

Міський голова                                                                        Олег КАНІВЕЦЬ


