
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 16.12.2019 року № 227

Про встановлення тарифів на 
послуги  поводження з побутовими 
відходами. 

 Розглянувши звернення Збаразького МКП по благоустрою “Добробут” вих.№265 від
16.12.2019р.  (вх.№05-1638/2.6  від  16.12.2019р.)  з  додатками (лист  МКП ПОБ “Добробут”
жителям  будинку  вул.  Незалежності  №1  від  16.12.2019р.  №264  “Про  розгляд  зауваження
щодо  встановлення  тарифу  про  надання  послуг  з  поводження  з  побутовими  відходами”,
звернення  жителів  будинку  по  вул.  Незалежності  №1  -  вх.№Ко-601/2.6  від  04.12.2019р.),
здійснивши розгляд  калькуляційних  розрахунків  та  провівши їх  обговорення,  враховуючи
пропозиції  членів  виконавчого  комітету,  керуючись ст.  28  Закону  України  „Про  місцеве
самоврядування в Україні” та в цілому даним законом, а також керуючись Законом України
„Про житлово-комунальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р.
№1010 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів”, виконавчий комітет Збаразької міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Встановити тариф на послуги  з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих
побутових  відходів) у  м.Збаражі,  що   надаються  Збаразьким  МКП  по  благоустрою
“Добробут”, для підприємств установ організацій, інших  всіх споживачів у розмірі   195 грн.
74 коп. за 1 м3.

2. Встановити  плату на послуги  з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих
побутових відходів)  для :
жителів багатоквартирних житлових будинків 23 грн 00 коп. за одну особу в місяць; 
жителів приватного сектору — 24 грн 80 коп. за одну особу в місяць.

3.  Збаразькому  МКП  по  благоустрою  “Добробут” згідно  норм  чинного  законодавства
забезпечити інформування  споживачів про зміну тарифів.
4. Дане рішення набирає чинності  з 01 січня 2020 року. 
5.  Попередньо  встановлені  тарифи  та  прийняті  рішення  виконавчого  комітету  щодо
встановлення тарифів на вищезазначені послуги,  вважати такими, що втратили чинність.
6. Послуги з вивезення побутових відходів проводити згідно Постанови Кабінету Міністрів
України  від  10.12.2008  року  “Про  затвердження  правил  надання  послуг  зі  збирання,
вивезення побутових відходів”.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника МКП по благоустрою
“Добробут”.

Міський голова Збаража                                                                            Р.С. Полікровський
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