
У К Р А Ї Н А  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від   13 січня  2012 року                                                                                   № 7 
 

м. Кіровоград 
 
 

Про   внесення   змін   до   рішення   виконавчого 
комітету    Кіровоградської    міської    ради    від 
10  березня   2009  року   №347 “Про погодження 
тарифу на послуги з вивезення та знешкодження 
твердих    побутових    відходів    з    приватного 
житлового  сектора м.Кіровограда, що надаються 
КП “Кіровоград-Універсал 2005” 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 28 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 31, 32 Закону України “Про житлово-
комунальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня  
2006 року № 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги 
з вивезення побутових відходів”, на підставі висновку Державної інспекції з 
контролю за цінами в Кіровоградській області від 8 січня 2009 року №5, 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 20 вересня   
2011 року №934 “Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових 
відходів”, а також звернення КП “Кіровоград-Універсал 2005” від 21 листопада 
2011 року № 135, 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 погодження тарифу на 
послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів з приватного 
житлового сектора м.Кіровограда, що надаються КП “Кіровоград-Універсал 
2005”, а саме пункт 2 викласти у наступній редакції: 

“2. Встановити тариф на послуги з вивезення та знешкодження твердих 
побутових відходів з приватного житлового сектора м.Кіровограда, що 
надаються КП “Кіровоград-Універсал 2005”, у розмірі 8,41 грн. з одного 
мешканця на місяць (з урахуванням ПДВ та рентабельності), з них вивезення 
твердих побутових відходів – 6,80 грн. та знешкодження твердих побутових 
відходів – 1,61 грн.”. 
 2. КП “Кіровоград-Універсал 2005” повідомити споживачів про зміну 
вартості послуг з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів у 
відповідності до вимог чинного законодавства. 

 
 

Міський голова          О.Саінсус 
 
Москаленко 
24-34-93        


