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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від „ 22 ” лютого 2010 року № 129
м. Кіровоград

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 10 березня 2009 року 
№ 347

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 28 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 11, 31, 32 Закону України 
„Про житлово-комунальні послуги”, ст. 21 „Про відходи”, ст. 7, 8, 9, 13, 31 
Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”, постановою  Кабінету Міністрів України від 
26 липня 2006 року № 1010 „Про затвердження Порядку формування 
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, зі змінами, 
відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 25 червня 2007 року № 672 „Про порядок затвердження (погодження) 
тарифів на житлово-комунальні послуги”, на підставі висновків Державної 
інспекції з контролю за цінами в Кіровоградській області від 8 січня 
2009 року № 5 щодо розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат 
на житлово-комунальні послуги та від 1 лютого 2010 року № 1 щодо 
розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат на послуги із
захоронення твердих побутових відходів КП „Кіровоград-Універсал 2005”, а 
також департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської 
міської ради від 19 січня 2009 року № 126 і від 3 лютого 2010 року № 271 
щодо розміру інвестиційної складової для включення в тариф на послуги по
вивезенню та захороненню твердих побутових відходів, враховуючи 
звернення КП ”Кіровоград-Універсал 2005” від 4 лютого 2010 року № 11,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 10 березня 2009 року № 347 „Про затвердження тарифу на 
послуги з вивезення твердих побутових відходів з приватного житлового 
сектора м. Кіровограда, що надаються КП ”Кіровоград-Універсал 2005”, а 
саме пункт 1 викласти у наступній редакції:
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„1. Затвердити КП „Кіровоград-Універсал 2005” тариф на послуги з 
вивезення твердих побутових відходів з приватного житлового сектора                     
м. Кіровограда у розмірі 33,03 грн./куб. м (з ПДВ та рентабельністю 12 %), а 
саме: вивезення твердих побутових відходів – 27,30 грн./куб. м та захоронення 
твердих побутових відходів – 5,73 грн./куб. м”. 

2. Внести зміни до пункту 2 рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 10 березня 2009 року № 347 „Про 
затвердження тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів з 
приватного житлового сектора м. Кіровограда, що надаються КП ”Кіровоград-
Універсал 2005”, виклавши його у наступній редакції:

„2. Затвердити КП „Кіровоград-Універсал 2005” тариф на послуги з 
вивезення твердих побутових відходів з приватного житлового сектора                     
м. Кіровограда у розмірі 5,17 грн. з одного мешканця в місяць (з урахуванням 
середньої норми утворення твердих побутових відходів 1,88 куб. м в рік на 
одного мешканця приватного житлового сектора м. Кіровограда, а також 
рентабельності в розмірі 12 % та ПДВ)”.

3. Продовжити термін дії базових тарифів, затверджених рішенням
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 10 березня 2009 року 
№ 347 „Про затвердження тарифу на послуги з вивезення твердих побутових 
відходів з приватного житлового сектора м. Кіровограда, що надаються 
КП ”Кіровоград-Універсал 2005”, до 10 березня 2011 року.

4. Дане рішення набирає чинності з моменту прийняття.

Міський голова В. Пузаков

Пузакова
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