
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 23 липня 2019 року         № 311 

 

Про встановлення тарифів на послуги 

із захоронення твердих побутових відходів, 

що надаються комунальним підприємством 

"Спецкомунтранс" 

 

 

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

в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.07.2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування 

тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» та звернення комунального 

підприємства «Спецкомунтранс», виконавчий комітет міської ради 

 

в и р і ш и в : 

 

1. Встановити комунальному підприємству «Спецкомунтранс» скориговані тарифи на 

послуги із захоронення твердих побутових відходів (додається). 

 

2. Зобов’язати комунальне підприємство «Спецкомунтранс» протягом 2-х місяців 

встановити на автотранспортній техніці, задіяній на захороненні твердих побутових 

відходів, пристрої дистанційного спостереження за рухомими об’єктами та датчики 

рівня палива за рахунок одержаного прибутку від надання даної послуги. 

 

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 

30.11.2017 р. № 650 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 22.08.2011 року № 624 «Про тарифи на послуги із захоронення твердих побутових 

відходів, що надаються КП «Спецкомунтранс» та рішення виконавчого комітету міської 

ради від 22.08.2011 року № 624 «Про тарифи на послуги із захоронення твердих 

побутових відходів, що надаються КП «Спецкомунтранс». 

 

4. Ввести тарифи в дію з 01.09.2019 року. 

 

5. Офіційно оприлюднити дане рішення в газеті «Миргород - наш дім». 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Швайку С.О. 

 

 

Міський голова      С.П. Соломаха 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 23 липня 2019 року №  311 

 

 

Тарифи 

на послуги з захоронення твердих 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 

Захоронення  твердих 

побутових відходів 

27,62 30,84 36,20 

 

 

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 

 


