
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від      листопада  2020 року                                                                      №

Про затвердження   тарифу
на послугу  з поводження
з  побутовими відходами

       Розглянувши подання адміністрації Помічнянського комбінату
комунальних підприємств про затвердження тарифу на послугу з поводження з
побутовими відходами, враховуючи оголошення про наміри підвищення
тарифу опубліковане  в газеті „Сільське життя” №     від 06.11.2020 року,
взявши до уваги протокол № 1 від 23.11.2020 року рішення комісії по
розрахунках за житлово-комунальні послуги , відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 26.07.2015 року № 1010 ”Про затвердження
порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими
відходами”, ст. 31, 32 Закону України “Про житлово-комунальні послуги ”,
керуючись пунктом 2 ст. 28  Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, виконком міської ради в и р і ш и в :

           1. Затвердити з 01 грудня  2020 року Помічнянському комбінату
комунальних підприємств тариф на послугу поводження з побутовими
відходами з  урахуванням ПДВ :

     При безконтейнерному вивозі твердих побутових  відходів в мішках з
логотипом підприємства 208,97 грн. за  1 м³ в т.  ч.  тариф на вивезення ТПВ -
197,81 грн. за 1м³, тариф на захоронення побутових відходів 11,16 грн. за 1 м³.

Для населення приватного сектору 32,97 грн. з людини в місяць (при
нормі утворення твердих  відходів  2 м³  в рік, 4 мішка з логотипом
підприємства в місяць) ;



    При контейнерному вивозі твердих побутових  відходів 143,89 грн. за 1 м³
в т.  ч.  тариф на вивезення ТПВ - 132,73 грн. за 1м³ тариф на захоронення
побутових відходів 11,16 грн. за 1 м³.

Для населення багатоквартирних будинків в розмірі 21,58  грн. з людини в
місяць (при нормі утворення твердих відходів 1,8 м³ в рік.

2. Начальнику  Помічнянського комбінату комунальних підприємств
Козаченку С.П. повідомити споживачів  про зміну вартості послуги на
поводження з відходами в у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх
у дію з  посиланням на рішення виконавчого комітету.

           3.  Контроль   за   виконанням   даного    рішення    покласти    на
заступника міського голови з питань виконавчих органів ради  Хрущ І.В.

Міський голова                                                                    Микола  АНТОШИК


	Р І Ш Е Н Н Я
	Про затвердження   тарифу
	на послугу  з поводження
	з  побутовими відходами
	Розглянувши подання адміністрації Помічнянського комбінату комунальних підприємств про затвердження тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами, враховуючи оголошення про наміри підвищення тарифу опубліковане  в газеті „Сільське життя” №     від 06.11.2020 року, взявши до уваги протокол № 1 від 23.11.2020 року рішення комісії по розрахунках за житлово-комунальні послуги , відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 26.07.2015 року № 1010 ”Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами”, ст. 31, 32 Закону України “Про житлово-комунальні послуги ”, керуючись пунктом 2 ст. 28  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради       в и р і ш и в :
	1. Затвердити з 01 грудня  2020 року Помічнянському комбінату комунальних підприємств тариф на послугу поводження з побутовими відходами з  урахуванням ПДВ :
	При безконтейнерному вивозі твердих побутових  відходів в мішках з логотипом підприємства 208,97 грн. за  1 м³ в т. ч. тариф на вивезення ТПВ -197,81 грн. за 1м³, тариф на захоронення побутових відходів 11,16 грн. за 1 м³.
	При контейнерному вивозі твердих побутових  відходів 143,89 грн. за 1 м³                   в т. ч. тариф на вивезення ТПВ - 132,73 грн. за 1м³ тариф на захоронення побутових відходів 11,16 грн. за 1 м³.


