
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про затвердження результатів конкурсу з визначення  
виконавців послуг зі збирання та вивезення  
твердих побутових відходів з території приватної 
житлової  забудови населених пунктів Олександрійської  
міської територіальної громади за винятком м. Олександрії 
 

Відповідно до п. 6 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 28, 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про 
відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету 
Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових 
відходів» враховуючи результати протоколу розгляду конкурсних пропозицій на 
визначення виконавця послуг зі збирання та вивезення твердих  побутових відходів  з 
територій приватних житлових забудов селища Олександрійське, сіл Видне, Гайок, 
Головківка, Головківське, Звенигородка, Іванівка, Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, 
Олександро-Степанівка, Піщаний Брід, Пустельникове від 15.04.2021 року з метою 
удосконалення системи збирання та вивезення твердих побутових відходів та залучення 
суб’єктів господарювання до участі в забезпеченні чистоти і порядку на території 
Олександрійської міської територіальної громади. 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Визнати ТОВ «Екотрассервіс-21» переможцем конкурсу на визначення 
виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з територій 
приватних житлових забудов селища Олександрійське, сіл Видне, Гайок, Головківка, 
Головківське, Звенигородка, Іванівка, Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, Олександро-
Степанівка, Піщаний Брід, Пустельникове. 

 
       2.  Для подальшого затвердження тарифу на послуги зі збирання та вивезення 
твердих побутових відходів з територій приватних житлових забудов селища 
Олександрійське, сіл Видне, Гайок, Головківка, Головківське, Звенигородка, Іванівка, 
Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Піщаний Брід, 
Пустельникове, товариству з обмеженою відповідальності «Екотрассервіс-21» надати на 
перевірку розрахунок тарифу до управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування Олександрійської міської ради та управління економіки 
Олександрійської міської ради. 

 
3. Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування Олександрійської міської ради укласти договір з ТОВ «Екотрассервіс-21» 
на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів з територій приватних 
житлових забудов селища Олександрійське, сіл Видне, Гайок, Головківка, Головківське, 



Звенигородка, Іванівка, Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, 
Піщаний Брід, Пустельникове. 

 
4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 

Міський голова                                                                                      Сергій КУЗЬМЕНКО   
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  


