
 

 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 31 січня 2019 року                                    № 2266 

 

Про депутатський запит депутата  

Міської ради міста Кропивницького  

Цертія О.М. 

 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», статей 26, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши усний депутатський запит депутата міської ради 

Цертія О.М. від 31.01.2019, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати усний депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Цертія О.М. щодо незадовільної роботи ТОВ «ЕКОСТАЙЛ».  

 

2. Директору ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» Макарову С.О. надати інформацію 

на сесію Міської ради міста Кропивницького про роботу підприємства щодо 

вивезення твердих побутових відходів, зокрема з території багатоповерхової 

забудови та приватного сектора м. Кропивницького. 

 

3. Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

та департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького невідкладно розпочати пошук компаній, які можуть 

надавати альтернативні послуги з вивезення сміття в місті Кропивницькому 

для створення конкуренції, вивчити можливість створення комунального 

підприємства. Про проведену роботу інформувати депутатів міської ради через 

постійні комісії Міської ради міста Кропивницького. 
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4. Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького взяти на контроль питання 

автоматичного повернення ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» коштів за послуги, які не були 

надані юридичним і фізичним особам, або не були надані в повному обсязі, 

або наданих послуг неналежної якості споживачам, відповідно до укладених 

договорів. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень. 

 

  
 

Міський голова         А. РАЙКОВИЧ 
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