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1. Загальні положення
1.1. Цей порядок розроблений відповідно до вимог Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи»,
постанови Кабінету Міністрів України № 1070 від 10 грудня 2008 року «Про
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та
постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року
«Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», та застосовується
для визначення виконавця послуг по вивезенню побутових відходів на
території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади
(далі − Порядок).
1.2. Порядок визначає затверджені замовником вимоги до вивезення
побутових відходів, режим роботи надавача послуг при обслуговуванні
об’єктів конкурсу, процедуру підготовки та проведення конкурсу по
визначенню надавача послуг з вивезення побутових відходів на території
населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, замовником
яких є виконавчий комітет Корюківської міської ради і є обов’язковими для
конкурсної комісії та претендентів на участь у конкурсі.
1.3. Терміни, що вживаються в Порядку, мають таке значення:
- конкурсна пропозиція − умови надання послуг з вивезення побутових
відходів, що пропонуються претендентом з надання зазначених послуг,
можливість забезпечення яких підтверджується документально;
- конкурсна комісія − постійний орган, утворений Організатором для
розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначенням
переможця конкурсу;
- умови конкурсу − встановлені Організатором умови надання послуг
по вивезенню побутових відходів, визначені по відповідному об’єкту
конкурсу.
1.4. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції та вибір на
конкурсних засадах надавача послуг з вивезення побутових відходів
незалежно від форм власності, які спроможні забезпечити належну якість
обслуговування підприємств, приватних підприємців та жителів населених
пунктів Корюківської міської територіальної громади з вивезення сміття з
дотриманням Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.
1.5. Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет
Корюківської міської ради (далі − Організатор).
1.6. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.
1.7. Проведення конкурсу забезпечує Організатор та виконавчий апарат
Корюківської міської ради.
1.8. Об’єктом конкурсу є надання послуг для фізичних та юридичних
осіб, що проживають (зареєстровані) на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади з вивезення побутових відходів
згідно з графіком та утримання полігону побутових відходів.

1.9. Договір про організацію надання послуг з вивезення побутових
відходів та на утримання полігону твердих побутових відходів укладається з
переможцем конкурсу. Строк дії договору становить 5 років.
1.10. При проведенні конкурсу інтереси претендента може
представляти його керівник або інша особа, повноваження якої
підтверджуються довіреністю від імені претендента, оформленої згідно з
вимогами чинного законодавства України.
1.11. Організатор виконує функції з підготовки матеріалів для
проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних
пропозицій претендента – надавача послуг умовам конкурсу, та матеріалів
для подальшого встановлення відносин між організатором та претендентомнадавачем − переможцем конкурсу.
2. Підготовка конкурсу
2.1. Представник організатора розміщує не пізніше ніж за 30
календарних днів до початку конкурсу в районній газеті «Маяк», або в інших
офіційних друкованих засобах масової інформації, оголошення про
проведення конкурсу, яке повинно містити наступну інформацію:
- найменування Організатора;
- мережа та графік вивезення побутових відходів;
- умови конкурсу;
- порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;
- кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;
- найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою
подаються документи для участі в конкурсі;
- телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з
питань проведення конкурсу.
У конкурсі можуть брати участь претенденти - надавачі послуг (далі −
Претенденти), які відповідають вимогам, встановленим Законом України
«Про відходи», а також умовам проведення конкурсу.
3. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу
3.1. У конкурсі можуть брати участь юридичні особи, які мають
відповідну матеріальні базу для надання послуг з вивезення побутових
відходів, транспортні засоби, які відповідають вимогам ст. 35 Закону України
«Про відходи».
Транспортні засоби, які Претендент пропонує залучити до вивезення
побутових відходів з приватного сектору м. Корюківка, повинні відповідати
вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний
сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства,
перебувати в належному технічному і санітарному стані.

Для забезпечення надання послуг з вивезення побутових відходів та
експлуатації полігону твердих побутових відходів претендент -надавач
послуг зобов’язаний мати особисту чи орендовану виробничу базу.
Тариф на вивезення побутових відходів не повинен перевищувати
тариф, встановлений виконавчим комітетом Корюківської міської ради на
даний час для Корюківської ЖЕК Корюківської міської ради.
3.2. До участі у конкурсі не допускаються юридичні особи, які:
- визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких
порушено процедуру банкрутства, або які проходять процедуру ліквідації
суб’єкта господарювання;
- подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або
такі, що містять недостовірну інформацію;
- не відповідають вимогам ст. 35-1 Закону України «Про відходи».
4. Вимоги до надавача послуг
4.1. Надавачі послуг для забезпечення належної організації вивезення
побутових відходів зобов’язані:
- виконувати вимоги законодавчих та нормативно - правових актів
України у сфері надання житлово-комунальних послуг;
- виконувати вимоги законодавства щодо поводження з побутовими
відходами;
- утримувати транспортні засоби в належному технічному та
санітарному стані;
- забезпечувати контроль технічного та санітарного стану транспортних
засобів перед виїздом на маршрут;
- забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв
та обслуговуючого персоналу;
- організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам
надання першої медичної допомоги потерпілим в дорожньо-транспортних
пригодах;
- забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв та обслуговуючого
персоналу згідно вимог чинного законодавства.
5. Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу:
- заява на участь у конкурсі;
- витяг з ЄДРПОУ із зазначенням видів діяльності підприємства, або
свідоцтво про державну реєстрацію;
- фінансова звітність підприємства за останній звітний період;
- довідки з податкової служби, Пенсійного фонду про відсутність
боргових зобов’язань, дійсні на день проведення конкурсу;
- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових
реєстраційних талонів;

- довідка, складена у довільній формі, яка підтверджує наявність в
учасника відповідного обладнання та матеріально - технічної бази з збирання
та вивезення побутових відходів;
- довідка, складена у довільній формі про наявність працівників
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання
послуг із збирання та вивезення побутових відходів;
- інша інформація, яка надається за бажанням учасника конкурсу і
характеризує здатність підприємства надавати якісні послуги.
6. Визначення переможця конкурсу
6.1. Переможцем конкурсу визнається учасник, який відповідає
кваліфікаційним вимогам, визначеним Порядком проведення конкурсу на
надання послуг з вивезення побутових відходів та може забезпечити надання
послуг відповідної кількості та якості.
6.2. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсною
комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим
голосуванням простою більшістю голосів.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
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