
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 37

16.04.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про затвердження та введення в дію
протоколу конкурсної комісії щодо
визначення виконавця послуг із збирання та
вивезення твердих побутових відходів на
території Миколаївської сільської  ради

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення
побутових  відходів,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України
№1173 від 16.11.2011 року, керуючись статтею 7 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», статтею 35-1 Закону України «Про відходи», підпунктом
2  пункту  «б»  статті  30  Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», рішенням виконавчого  комітету Миколаївської  сільської  ради «Про
проведення  конкурсу  на  визначення  виконавця  послуг  з  вивезення  твердих
побутових  відходів  на  території  Миколаївської  сільської  ради»  №  16  від
28.01.2019 року, виконавчий комітет сільської ради

вирішив:
1.  Затвердити  та  ввести  в  дію  Протокол  засідання  конкурсної  комісії  від
05.03.2019 року з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих
побутових відходів на території Миколаївської сільської ради (додається).
2.  Визначити виконавцем послуг із збирання та вивезення твердих побутових
відходів на території  Миколаївської сільської ради – фізичну особу підприємця
Шкарупу  Олександра  Вікторовича  (далі  ФОП  Шкарупа  О.В)  (42304  смт
Степанівка,  вул.  Калинова,  53  Сумського  району  Сумської  області,  р/р
260070550247473, ПАТ КБ «Приватбанк», м. Суми, МФО 33756 код 3536102894)
строком на 12 місяців.
3. Доручити сільському  голові в 10-ти денний термін з моменту  вступу в дію
даного рішення укласти з ФОП Шкарупа О.В. договір на надання послуг із зби-
рання та вивезення твердих побутових відходів на території  Миколаївської сі-
льської  ради.
4.  ФОП Шкарупа О.В.   укласти договори на збирання та вивезення побутових
відходів  з  власниками або  балансоутримувачами  житлових  та  нежитлових
будівель та споруд (споживачами послуг), згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1070 «Про затвердження Правил надан-
ня послуг з вивезення побутових відходів».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника сільського
голови Рябуху В.С. 

Сільський голова                                                         С.САМОТОЙ 


