
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу по визначенню 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Срібнянської
селищної ради

Смт Срібне 02 грудня 2019 року

ПРИСУТНІ:

ЖЕЛІБА В. - перший заступник голови селищної ради, голова комісії.

ТАРАН Ю. -  головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та житлово-комунального господарства, секретар комісії.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

ГЛЮЗО І. - керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;
ЗАЄЦЬ О. - головний спеціаліст відділу земельних відносин;
ІВАНІЧЕНКО Ю. - начальник юридичного відділу;
ЛИСАЧ Є. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний 
бухгалтер;
ПИНДЮРА Ж. - директор Срібнянського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
СЕЛЮТІНА І. - начальник відділу соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та житлово-комунального господарства;
ТКАЧОВ В. - завідувач сектору містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства районної державної адміністрації.

ЗАПРОШЕНІ:

МИХАЙЛЮК В. - в.о.директора КП «Комунгосп» Срібнянської селищної ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення переможця конкурсу на виконання послуг з вивезення 
побутових відходів на території Срібнянської селищної ради.

СЛУХАЛИ:

Желібу В., який повідомив, що рішенням виконавчого комітету 
Срібнянської селищної ради від 17.10.2019 року № 167 створено конкурсну 
комісію, затверджено її склад, конкурсну документацію для проведення 
конкурсу та доручено конкурсній комісії організувати проведення конкурсу по 
визначенню виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 
Срібнянської селищної ради.

У відповідності до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з 
вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів



України від 16 листопада 2011 року № 1173 «Питання надання послуг з 
вивезення побутових відходів» (далі - Порядок) оголошення про проведення 
конкурсу було оприлюднене на офіційному сайті Срібнянської селищної ради 
та у друкованому засобі масової інформації (газета «Срібнянщина», випуск від 
31.10.2019 року № 42 (9007)).

Також Желіба В. поінформував, що на сьогоднішньому засіданні конкурсної 
комісії відбудеться розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсу, які 
надійшли у встановлений строк, проведена оцінка пропозицій учасників 
конкурсу та визначено переможця конкурсу.

Відповідно до Порядку, засідання комісії є правомочним за умови участі в 
ньому не менш як половини її складу. Оскільки на сьогоднішньому засіданні 
присутні 9 членів комісії, відсутніх немає, а тому засідання є правомочним.

ВИСТУПИЛИ:

Таран Ю. повідомила, що у строк для надання пропозицій учасниками 
конкурсу, встановленого рішенням виконавчого комітету Срібнянської 
селищної ради та конкурсною документацією, - до 10 год. 00 хв. 02 грудня 2019 
року, до організатора конкурсу надійшла 1 (одна) конкурсна пропозиція - від 
комунального підприємства «Комунгосп» Срібнянської селищної ради 
Чернігівської області (місцезнаходження: 17300, смт Срібне, вул. Миру, 
будинок 94; ідентифікаційний код 37331129).

Вказана конкурсна пропозиція подана з дотриманням вимог конкурсної 
документації.

Відповідно до пункту 22 Порядку, під час розкриття конвертів з 
конкурсними пропозиціями, конкурсна комісія перевіряє наявність та 
правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною 
документацією, а також оголошує інформацію про найменування та 
місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних 
пропозицій.

Згідно з пунктом 24 Порядку, за результатами розгляду конкурсних 
пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- Учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим 
конкурсною документацією;

- Конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
- Встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на 

прийняття рішення;
- Учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом 

або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Секретар конкурсної комісії відкрила конверт з конкурсною пропозицією 
комунального підприємства. «Комунгосп» Срібнянської селищної ради 
Чернігівської області (місцезнаходження: 17300, смт Срібне, вул. Миру, 
будинок 94; ідентифікаційний код 37331129); за результатами розгляду було 
встановлено, що підстави для відхилення конкурсної пропозиції учасника 
конкурсу - комунального підприємства «Комунгосп» Срібнянської селищної 
ради - відсутні.



Таран Ю., повідомила, що згідно з пунктом 27 Порядку, конкурсні 
пропозиції, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом 24 цього 
Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у 
конкурсній документації.

Відповідно до пункту 11 конкурсної документації щодо надання послуг з 
вивезення побутових відходів на території Срібнянської селищної ради, 
затвердженої рішенням виконавчого комітету Срібнянської селищної ради від 
17 жовтня 2019 року № 167 «Про проведення конкурсу по визначенню 
виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Срібнянської 
селищної ради» критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності Кількість
балів

1 . Наявність в учасника 
достатньої кількості 
спеціально обладнаних 
транспортних засобів для 
збирання та перевезення 
побутових відходів 
(великогабаритних, 
ремонтних, що 
утворюються у житловій 
забудові та на 
підприємствах, в установах 
та організаціях, 
розміщених у межах 
певної території

перевага надається учасникові, який 
має спеціально обладнані транспортні 
засоби для збирання та 
перевезення побутових відходів - 
великогабаритних, ремонтних.

до 1 0

для підтвердження факту наявності 
достатньої кількості спеціально 
обладнаних транспортних засобів 
учасник подає відповідні розрахунки 
з урахуванням інформації про обсяги 
надання послуг 
з вивезення побутових відходів, 
наведеної у конкурсній документації. 
Під час проведення розрахунків 
спеціально обладнані транспортні 
засоби, рівень зношеності яких 
перевищує 75 відсотків, не 
враховуються .

ДО 1 0

перевага надається учасникові, який 
має спеціально обладнані транспортні 
засоби,

строк експлуатації та рівень 
зношеності яких менший

до 10



2. Можливість 
здійснювати щоденний 
контроль за технічним 
станом транспортних 
засобів власними силами, 
виконання регламентних 
робіт з технічного 
обслуговування та ремонту 
спеціально обладнаних 
транспортних засобів

наявність власного або орендованого 
контрольно-технічного пункту

ч

ДО 10

3. Підтримання належного 
санітарного стану 
спеціально обладнаних 
транспортних засобів для 
збирання та перевезення 
побутових відходів

наявність власного або орендованого 
обладнання для миття контейнерів та 
спеціально обладнаних транспортних 
засобів та /або договорів для 
підтримання належного санітарного 
стану транспортних засобів та 
контейнерів.

до 10

4. Можливість проводити в 
установленому 
законодавством порядку 
щоденний медичний огляд 
водіїв у належним чином 
обладнаному медичному 
пункті

використання власного медичного 
пункту або отримання таких 
послуг на договірній основі

до 10

5. Можливість забезпечити 
зберігання та охорону 
спеціально обладнаних 
транспортних засобів для 
перевезення побутових 
відходів на підставі та 
у порядку, встановленому 
законодавством

зберігання спеціально обладнаних 
транспортних засобів забезпечують 
штатні працівники або інше 
підприємство за 
договором на власній або 
орендованій території 
виконавця послуг

ДО 10



6.
Вартість надання послуг 
з вивезення

побутових відходів

вартість надання послуг з вивезення 
побутових відходів, 
великогабаритних, ремонтних у 
складі побутових відходів окремо

9

перевага надається учасникові, що 
пропонує

найменшу вартість надання'послуг

до 10

7. Наявність у працівників перевага надається учасникові, який ДО 10
відповідно не має

кваліфікації (з порушень правил безпеки дорожнього
урахуванням пропозицій руху

щодо залучення водіями спеціально обладнаних
співвиконавців)

транспортних засобів під
час надання послуг з вивезення п
обутових відходів

Голова комісії оголосив перерву тривалістю 15 хвилин для проведення 
оцінювання конкурсної пропозиції учасника конкурсу.

Желіба В. повідомив, що за результатами проведеного оцінювання 
комунальне підприємство «Комунгосп» Срібнянської селищної ради 
Чернігівської області отримало 81 бал (листок оцінювання додається до 
протоколу).

Таран Ю. повідомила, що відповідно до пункту ЗО Порядку, організатор 
конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу 
вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення 
переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були 
визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має 
право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не 
було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення 
побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 
12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

Желіба В. запропонував:



1. Визначити переможцем конкурсу на визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на території Срібнянської селищної ради - 
комунальне підприємство «Комунгосп» Срібнянської селищної ради 
Чернігівської області (ідентифікаційний код 37331129).

Відбулось голосування:
За (голосували: 9); Проти (голосували: 0); Утримались (голосували: 0).

2. Доручити відділу соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
житлово-комунального господарства Срібнянської селищної ради внести на 
розгляд виконавчого комітету Срібнянської селищної ради проект рішення 
«Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 
Срібнянської селищної ради».

Відбулось голосування:
За (голосували: 9); Проти (голосували: 0); Утримались (голосували: 0). 

УХВАЛИЛИ:

1. Визначити переможцем конкурсу на визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на території Срібнянської селищної ради - 
комунальне підприємство «Комунгосп» Срібнянської селищної ради 
(ідентифікаційний код 37331129).

2. Доручити відділу соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
житлово-комунального господарства Срібнянської селищної ради внести на 
розгляд виконавчого комітету Срібнянської селищної ради проект рішення 
«Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 
Срібнянської селищної ради».

Голова комісії (   ̂ Щ ^ 1 /______ В. ЖЕЛІБА

Секретар комісії ________ Ю. ТАРАН

Члени комісії:
. ГЛЮЗО

0 . ЗАЄЦЬ 

Ю. ІВАНІЧЕНКО 

Є. ЛИС АЧ

^  Ж. ПИНДЮРА

1. СЕЛЮТІНА 

В. ТКАЧОВ



ЛИСТОК ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

№
з/п

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності Кількість
балів

Комунальне 
підприємство 
«Комунгосп» 
Срібнянської 

селищної ради
1. Наявність в учасника достатньої 

кількості спеціально обладнаних 
транспортних засобів для збирання та 
перевезення побутових відходів

перевага надається учасникові, який має 
спеціально обладнані транспортні засоби для 
збирання та перевезення побутових відходів - 
великогабаритних, ремонтних.

до 10 9

(великогабаритних, ремонтних, що 
утворюються у житловій забудові та на 
підприємствах, в установах та 
організаціях, розміщених у межах 
певної території

для підтвердження факту наявності 
достатньої кількості спеціально обладнаних 
транспортних засобів учасник подає 
відповідні розрахунки з урахуванням 
інформації про обсяги надання послуг 
з вивезення побутових відходів, наведеної у 
конкурсній документації. Під час проведення 
розрахунків спеціально обладнані 
транспортні засоби, рівень зношеності яких 
перевищує 75 відсотків, не враховуються .

ДО 10 8

перевага надається учасникові, який має 
спеціально обладнані транспортні засоби, 
строк експлуатації та рівень зношеності яких 
менший

ДО 10 8

2. Можливість здійснювати щоденний 
контроль за технічним станом 
транспортних засобів власними силами,

наявність власного або орендованого 
контрольно-технічного пункту

ДО 10 8



виконання регламентних робіт з 
технічного обслуговування та ремонту 
спеціально обладнаних транспортних 
засобів

о
-3 . Підтримання належного санітарного 

стану спеціально обладнаних 
транспортних засобів для збирання та 
перевезення побутових відходів

наявність власного або орендованого 
обладнання для миття контейнерів та 
спеціально обладнаних транспортних 
засобів та /або договорів для підтримання 
належного санітарного стану транспортних 
засобів та контейнерів.

до 10 7

4. Можливість проводити в установленому 
законодавством порядку щоденний 
медичний огляд водіїв у належним 
чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту 
або отримання таких послуг на договірній 
основі

до 10 5

5.

1

Можливість забезпечити зберігання та 
охорону спеціально обладнаних 
транспортних засобів для перевезення 
побутових відходів на підставі та 
у порядку, встановленому 
законодавством

зберігання спеціально обладнаних 
транспортних засобів забезпечують штатні 
працівники або інше підприємство за 
договором на власній або орендованій 
території виконавця послуг

до 10 9

6. Вартість надання послуг з вивезення 
побутових відходів

вартість надання послуг з вивезення 
побутових відходів, великогабаритних, 
ремонтних у складі побутових відходів 
окремо

до 10 9

перевага надається учасникові, що пропонує ДО 10 9



найменшу вартість надання послуг

7. 7. Наявність у працівників відповідно 
кваліфікації (з урахуванням пропозицій 
щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має 
порушень правил безпеки дорожнього руху 
водіями спеціально обладнаних 
транспортних засобів під
час надання послуг з вивезення побутових 
відходів

до 10 9

ВСЬОГО X X 81

Г олова комісії 

Секретар комісії

Члени комісії:

В. ЖЕЛІБА 

Ю. ТАРАН

І. ГЛЮЗО

0 . ЗАЄЦЬ

Ю. ІВАНІЧЕНКО 

Є. ЛИСАЧ 

Ж. ПИНДЮРА

1. СЕЛЮТІНА 

В. ТКАЧОВ


