
 

 

 

 

 

 

Представництво Групи молодих фахівців ISWA в Україні запрошує Вас взяти участь 
у спеціалізованому онлайн-семінарі «Проведення конкурсу на визначення 
виконавця послуг з вивезення побутових відходів». Захід проводитиметься 27 
травня 2020 р. з 10:00 до 12:00 на платформі ZOOM.  

 

В рамках семінару будуть висвітлені наступні питання: 

● етапи проведення конкурсу 
● мінімальний перелік документів, необхідний громадам для проведення 

конкурсу 
● підготовка конкурсної документації  
● визначення обсягу надання послуг 
● етапи розгляду пропозицій та на що потрібно звертати увагу 
● укладання договорів з переможцем 
● практичні аспекти подальшого оперування після визначення переможця 

конкурсу. 

Спікери:  

- Марина ЖИЛКА, начальник відділу санітарної очистки та інженерного захисту 
території управління житлово-комунальної політики міста Київ 

- Катерина  Абашина, інженер-еколог,  консультант  у  сфері  поводження  з 
побутовими відходами, Україна 

- Ірина Козлова, заступник директора департаменту екологічної політики – 
начальник управління комунальної екології  Дніпровської міської Ради 

- Марія Кобізь, Начальник вiддiлу утримання та благоустрою виконавчого 
комiтету Бердянськоi мiськоi ради 

- Анна Кузуб, консультант з питань ціноутворення та фінансового управління  в 
сфері поводження з побутовими відходам. 

  
До участі запрошуються представники муніципалітетів і обласних адміністрацій, 
об'єднаних територіальних громад, які відповідають за роботу в сфері поводження з 
побутовими відходами, експерти-консультанти, які працюють в галузі, активні 
учасники громадських організацій, які бажають розібратися в питаннях створення 
інфраструктури для поводження з відходами. 

Для участі у семінарі просимо Вас зареєструватись до 21 травня, перейшовши за 
наступним посиланням (https://cutt.ly/ryWbFBn) 

За додатковою інформацію щодо семінару звертайтесь за наступною 
електронною адресою: iswa.ypg.ukraine@gmail.com 
  

З повагою, 
Представництво Групи молодих фахівців  ISWA в Україні 

 

https://docs.google.com/forms/d/1QuC4H_sqP-48TQWpP6FriMEAAkKOotmZ2XzCyh5Cun4


СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР  

“ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ З 
ВИВЕЗЕННЯ  ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ” 

Організатор: Представництво Групи молодих фахівців Міжнародної асоціації 
поводження з твердими відходами ISWA в Україні (ISWA YPG Україна) 

Модератор: Тетяна Омельяненко, Світлана Немеш 

Мета: надання інструментарію органам місцевого самоуправління (як великих міст, 
так і об'єднаних територіальних громад) для проведення конкурсу з визначення 
виконавця послуг із поводження з  побутовими відходами. 
 

ПРОГРАМА 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

Світлана НЕМЕШ, координатор  ISWA YPG в Україні, радник заступника голови КМДА 

з питань поводження з відходами 
 

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Ірина КОЗЛОВА, заступник директора департаменту екологічної політики – 

начальник управління комунальної екології  Дніпровської міської Ради 
 

ЯКИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПОВИНЕН БУТИ У ГРОМАДІ ДО 
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Ірина КОЗЛОВА, заступник директора департаменту екологічної політики – 

начальник управління комунальної екології  Дніпровської міської Ради 

Катерина  АБАШИНА,  інженер-еколог,  консультант  у  сфері  поводження  з 

побутовими відходами, Україна 
 

ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДГОТУВАТИ  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ  

Марія КОБІЗЬ,  Начальник вiддiлу утримання та благоустрою виконавчого комiтету 

Бердянськоi мiськоi ради 

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ ОБСЯГ НАДАННЯ ПОСЛУГ   

Катерина  АБАШИНА,  інженер-еколог,  консультант  у  сфері  поводження  з 

побутовими відходами, Україна 

ЕТАП РОЗГЛЯДУ ПРОПОЗИЦІЙ. НА ЩО ПОТРІБНО ЗВЕРТАТИ УВАГУ:  

5.1. Відповідність кваліфікаційним вимогам  
5.2. Розгляд  поданих розрахунків вартості надання послуг  

Марія КОБІЗЬ,  Начальник вiддiлу утримання та благоустрою виконавчого комiтету 

Бердянськоi мiськоi ради 



Анна КУЗУБ, консультант з питань ціноутворення та фінансового управління  в сфері 
поводження з побутовими відходами 

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ З ПЕРЕМОЖЦЕМ КОНКУРСУ   

Марина ЖИЛКА, начальник відділу санітарної очистки та інженерного захисту 

території управління житлово-комунальної політики міста Київ 

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАЛЬШОГО ОПЕРУВАННЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ    

Анна КУЗУБ, консультант з питань ціноутворення та фінансового управління  в сфері 
поводження з побутовими відходами 

Ірина КОЗЛОВА, заступник директора департаменту екологічної політики – 

начальник управління комунальної екології  Дніпровської міської Ради 
 

Обговорення та підсумки 

 


