
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
05 серпня 2020 р.   смт Ємільчине №87 
 
Про проведення конкурсу на 
визначення виконавця послуги з 
вивезення твердих побутових 
відходів в селищі Ємільчине та селі 
Руденька 

 

 
Відповідно до пп.6  п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 21, 351 Закону України «Про відходи», статті 10 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», частини третьої статті 4 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, Порядку 
проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173, з метою впорядкування та 
належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території 
селища Ємільчине та села Руденька виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Провести конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових 
відходів в селищі Ємільчине та селі Руденька (далі – Конкурс). 
 

2. Першому заступнику селищного голови Євтуху В.П. забезпечити підготовку конкурсної 
документації для проведення Конкурсу. 
 
3. Затвердити склад конкурсної комісії на визначення виконавця послуги з вивезення твердих 
побутових відходів в селищі Ємільчине та селі Руденька (додається). 
 
4. Оголошення про проведення Конкурсу опублікувати в друкованих засобах масової 
інформації та на офіційному веб-сайті Ємільчинської селищної ради. 
 
5. Комунальному підприємству «Благоустрій» Ємільчинської селищної ради до визначення 
виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів забезпечити надання послуг з 
вивезення твердих побутових відходів в селищі Ємільчине та селі Руденька. 
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову Волощука С.В. 
 
 
 
Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
05.08. 2020р.     №87 

  
 Склад конкурсної комісії 

на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в селищі 
Ємільчине та селі Руденька 

 
 

ЄВТУХ  
Володимир Петрович 

- перший заступник селищного голови, голова комісії 

  
ДАНЮК  
Володимир Петрович 

- головний спеціаліст з містобудування, архітектури, 
будівництва, житлово-комунального господарства апарату 
селищної ради, секретар комісії 

  
Члени комісії : 

  
ДАНЮК  
Олександр Миколайович 

- завідувач сектору містобудування, архітектури, 
будівництва, житлово-комунального господарства 
Ємільчинської райдержадміністрації (за згодою) 

  
КОВАЛЬЧУК  
Богдан Миколайович 

- начальник відділу земельних ресурсів селищної ради 

  
РОМАНЧУК  
Володимир Геранійович 

- інженер з благоустрою відділу благоустрою селищної ради 

  
СЛЮСАР  
Наталія Василівна 

- начальник загального відділу селищної ради 

  
СОЛЯННІКОВА  
Оксана Василівна 

- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
транспорту, комунальної власності селищної ради 

  
  
 
 
 
Перший заступник  
селищного голови 

 
Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 




