
ПРОЕКТ 

 

Виконавчий комітет 

Миргородської міської ради 

Полтавської області 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
від __ ______________ 2016 року         № 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради  

від 24.09.2014 року № 720 «Про тарифи на послуги 

з перевезення твердих та рідких побутових відходів, 

що надаються КП «Спецкомунтранс» 

 

 

Відповідно до п. 2 «а» ст. 28, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року №1010 «Про затвердження 

Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», враховуючи висновок 

Державної інспекції України з контролю за цінами від 22.07.2014 року № 152 щодо розрахунку 

економічно обґрунтованих планових витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-

комунальних послуг та звернення комунального підприємства «Спецкомунтранс», виконавчий 

комітет міської ради 

 

в и р і ш и в : 

 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.09.2014 року № 720 

«Про тарифи на послуги з перевезення твердих та рідких побутових відходів, що надаються КП 

«Спецкомунтранс», а саме: 

 

2. Ввести нові тарифи в дію з 01.08.2016 року. 

 

3. Редакції газети «Миргород - наш дім» опублікувати дане рішення в черговому номері. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 

Швайку С.О. 

 

 

 

 
Міський голова         С. П. Соломаха 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету міської ради 

від __ ____________ 2016 року № __ 
 

 

 
Тарифи 

на послуги з вивезення (перевезення) твердих та 

 рідких побутових відходів, що надаються  

комунальним підприємством «Спецкомунтранс» 

 

 

№ 

п/п 

Види послуг Перша група 

споживачів, 

грн./м3 

Друга група 

споживачів, 

грн./м3 

Третя група 

споживачів, 

грн./м3 

 

1 

Вивезення (перевезення ) 

твердих побутових відходів 

21,18 45,22 58,09 

2 Перевезення рідких 

побутових відходів 

70,92 __ 76,73 

 

 

Перша група споживачів – населення, що мешкає в житлових будинках та інших житлових 

приміщеннях незалежно від форм власності будинків та приміщень; 

 

Друга група споживачів – бюджетні установи та організації; 

 

Третя група споживачів – всі інші споживачі, крім споживачів першої та другої груп. 

 

 

 

 
Керуюча справами виконавчого комітету    А.Б.Нікітченко 

 


