
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

16  листопада  2018 року                                                                № 215 

Про внесення змін в п.4 рішення 

Власівської селищної ради від 

14 серпня 2018 року № 143 «Про  

затвердження ПРОТОКОЛУ 

засідання конкурсної комісії  

Власівської селищної ради щодо  

визначення виконавця послуг зі  

збирання та вивезення твердих  

побутових відходів на території  

смт Власівка» 

 

 Розглянувши клопотання директора КП «Власівські мережі» 

МАТВІЙЦЯ В.В. від 09.11.2018 № 512 щодо корегування тарифів на послуги з 

перевезення твердих побутових відходів у смт Власівка, керуючись 

статтями 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», абз.13 ст.3 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», Законом України «Про відходи», Постановою КМУ 

від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

послуги з виведення побутових відходів», Порядком доведення до споживачів 

інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, 

зміну цін/тарифів з обслуговуванням її необхідності та про врахування 

відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 30.07.2012 № 390, Типовими нормами часу на роботи з 

механізованого прибирання та санітарного очищення населених пунктів”, 

рішенням виконавчого комітету Власівської селищної ради від 20.05.2014 № 40 

„Про затвердження норм накопичення/утворення твердих побутових відходів 

для житлових багатоквартирних будинків та об’єктів соціально-культурної 

сфери, суб’єктів господарювання смт Власівка, схеми маршруту 

спецавтомобіля зі збору твердих побутових відходів (сміттєвоза) від смт 

Власівка до полігону КП „Комбінат комунальних послуг м.Світловодськ”, 

підпунктом 16) пункту а) статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи значне зростання вартості палива, 

структурні зміни в діяльності КП «Власівські мережі» та збільшення вартості 



 

тарифу на послуги із знешкодження твердих побутових відходів СМКП 

«Комбінат комунальних послуг», виконавчий комітет Власівської  селищної 

ради 

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Внести зміни в пункт 4 рішення виконавчого комітету Власівської 

селищної ради від 14 серпня 2018 року № 143 «Про затвердження 

ПРОТОКОЛУ засідання конкурсної комісії Власівської селищної ради щодо 

визначення виконавця послуг зі збирання та вивезення твердих побутових 

відходів на території смт Власівка» та викласти в такій редакції: 

«4. Встановити комунальному підприємству «Власівські мережі» тарифи 

на послуги з перевезення твердих побутових відходів: 

1)  для населення: 

в комунальному секторі – 11,75 грн. (одинадцять грн. 75 коп.) на 

1 людину в місяць; 

в приватному секторі – 232,66 грн. (двісті тридцять дві грн. 66 коп.) за 

1 м.куб.  

2)  для бюджетних установ - 131,50 грн. (сто тридцять одна грн. 50 коп.) 

за 1 м.куб.;                                                        

3)  для інших споживачів - 151,50 грн. (сто п’ятдесят одна грн.50 коп.) за 

1м.куб.». 

2. Комунальному підприємству «Власівські мереж» Власівської селищної 

ради оприлюднити дане рішення в місцевій газеті „Світловодськ вечірній” та 

сайті Власівської селищної ради і ввести в дію тариф відповідно до закону. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

  

 

 

Селищний голова                                                                        А.Г.БАБАЧЕНКО 


