Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 09.10. 2020

№ 125

Про встановлення тарифів на послуги
з поводження з побутовими відходами
Розглянувши звернення директора КП «Житловик» Віктора Марчука (вих. лист
від 23.07.2020 № 186) щодо встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими
відходами на 2021 рік, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та ст. 4, 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавчий
комітет міської ради вирішив:
1. Встановити з 01.01.2021 року тарифи на послуги з поводження з побутовими
відходами в розмірах:
1.1. Вивезення побутових відходів:
- для населення
- 91,04 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);
- для бюджетних споживачів
- 91,04 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);
- для інших споживачів
- 91,04 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ).
1.2. Захоронення побутових відходів:
- для населення
- для бюджетних споживачів
- для інших споживачів

- 47,34 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);
- 47,34 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);
- 47,34 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ).

2. Затвердити річний план надання послуг з поводження з побутовими
відходами (Додаток 1).
3. Затвердити норми утворення побутових відходів для житлових будинків
територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка незалежно від форми власності (Додаток
2).
4. Рішення виконавчого комітету від 07.03.2019 № 55 «Про встановлення
тарифів на послуги з перевезення твердих побутових відходів» вважати таким, що
втратило чинність.
5. Рішення виконавчого комітету від 31.05.2019 № 94 «Про встановлення
тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами в частині
захоронення твердих побутових відходів, шляхом коригування статей витрат, по яких
відбулися цінові зміни» вважати таким, що втратило чинність.
6. Дане рішення довести до відома споживачів на офіційному веб-сайті
Бурштинської міської ради.
7. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житловокомунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура).
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Володимира Гулика.

Міський голова

Роксолана Джура

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 09.10.2020 № 125
Річний план
надання послуг з поводження з побутовими відходами
№ Операції поводження з
з/п побутовими відходами
1. вивезення, всього
у т. ч.

2.

захоронення, всього
у т. ч.

Керуючий справами виконкому

Категорії споживачів
населення
бюджетні споживачі
інші споживачі

Обсяг наданих послуг,
тис. м. куб. за рік
16,7
11,8
1,6
3,1

населення
бюджетні споживачі
інші споживачі

30,3
11,8
3,4
15,1
Світлана Видай

Додаток № 2
до рішення виконкому
від 09.10.2020 № 125
Норми утворення побутових відходів для житлових будинків
територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка
незалежно від форми власності
№
з/п

Об’єкт

1
1

2
Упорядковані будинки

Керуючий справами
виконкому

Середньорічна норма утворення
побутових відходів на одного
мешканця
кг
куб. м.
3
4
281,00
2,2

Щільність,
кг/куб. м.

5
128,00

Світлана Видай

