
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акта 

 

1. Стислий зміст проекту 

На виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”, статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” з 

метою одержання зауважень та позицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 

Миргородська міська рада виносить на публічне обговорення проект рішення                          

« Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів в упорядкованих будинках 

та будинках приватного сектора, підприємствах, установах, організаціях м. Миргород».  

Проект спрямований на реалізацію державної політики в сфері поводження з 

відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження норм надання 

послуг з вивезення твердих побутових відходів, організації роботи виконавців таких 

послуг у сфері поводження з відходами та створення відповідних умов для забезпечення 

споживачів якісними послугами з організації збирання та вивезення твердих побутових 

відходів, що утворюються на території міста Миргород. 

Підставою для розробки проекту є закони України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  «Про житлово-комунальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 26 

липня 2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів», постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року 

№1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та інши 

законодавчі та нормативно-правові акти. 

 

2. Інформація про розробника проекту 
Проект рішення підготовлено комунальним підприємством «Спецкомунтранс» для 

проведення процедури оприлюднення та обговорення. 

 

3. Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта 

 Аналіз регуляторного впливу та проект рішення будуть офіційно оприлюднені на  

веб-сайті Миргородської міської ради: http://myrgorod.pl.ua та газеті “Миргород–наш дім”. 

 

4. Інформація про строк прийняття зауважень до проекту регуляторного акта 

Строк прийняття пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 

один місяць з моменту оприлюднення проекту та аналізу. 

 

5. Інформація про спосіб надання фізичними та юридичними особами 

зауважень та пропозицій 

 

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта просимо надавати у 

письмовому вигляді до комунального підприємства «Спецкомунтранс» Миргородської 

міської ради за адресою: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Шишацька, 86, 

тел. (05355) 4–42–92 та в електронному вигляді на e-mail skt3@ukr.net 
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