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Кремінська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ  №  418    

від « 27 » грудня 2011 р.
м. Кремінна


Про встановлення  тарифів на послуги з 
вивезення твердих побутових і рідких відходів,
 що надаються Кремінським ККП


	Розглянувши звернення Кремінського комбінату комунальних підприємств щодо приведення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових і рідких відходів для населення, підприємств, організацій, установ незалежно від їх форм власності  у відповідність до рівня економічно обґрунтованих витрат, з метою врегулювання відносин між суб’єктами господарювання на території Кремінської міської громади, відповідно до ст. ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 22.03.2010р. №75 «Про затвердження рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів»,  , керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.ст.28, 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий комітет Кремінської  міської ради 
					
ВИРІШИВ :
1. Встановити тарифи на  послуги з вивезення  твердих побутових  і рідких відходів , що надаються Кремінським ККП населенню.
Додаток 1  на  1 арк.

2. Встановити тарифи на  послуги з вивезення та захоронення твердих  побутових  і рідких відходів, що надаються Кремінським ККП бюджетним організаціям та іншим споживачам.
Додаток 2  на  1 арк.

3. Встановити тарифи на на послуги з  захоронення твердих побутових відходів, що надаються Кремінським ККП.
Додаток 3  на  1 арк.

4. Рішення виконавчого комітету Кремінської  міської ради від 24.06.2009 № 260 «Про встановлення тарифів на комунальні послуги Кремінського комбінату комунальних підприємств»  вважати таким, що втратило чинність.

5. Керуючому справами виконкому Кремінської міської ради Літвін О.Ю. оприлюднити дане рішення   через засоби  масової  інформації та на офіційній сторінці  міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.

6. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника голови з питань житлово-комунального господарства , транспорту зв”язку ,будівництва, земельних відносин ,охорони довкілля  Китайгору І.О.


Міський голова 							В.І.Гриценко 
                                                                            

























                                                                                Додаток 1
                                                                                             до  рішення  виконавчого комітету     
                                                                                             Кремінської міської  ради
                                                                                             від «27» грудня  2011р.№ 418


Тарифи
на послуги з вивезення  твердих побутових і рідких  відходів,
 що надаються Кремінським ККП для населення


№ п/п
Найменування
Вивезення 1м3 твердих побутових відходів, 
грн
Вивезення 1м3 рідких відходів, 
грн
1
Економічно обґрунтовані витрати на 1м3 
50,42
40,58
2
Рентабельність % / грн.
4,8/ 2,42
5 / 2,03
3
П Д В 20%
10,57
8,52

Тариф
63,41
51,13

Розрахунок тарифу з вивезення ТПВ на одного мешканця: 

63,41грн. *1,6м3 / 12 = 8,45  з ПДВ   






Керуючий справами 
виконкому міської ради                                                      О.Ю.Літвін




                                                                                








                                                                                  

                                                                      


                                                                                             Додаток 2
                                                                                             до  рішення  виконавчого комітету     
                                                                                             Кремінської міської  ради
                                                                                             від «27» грудня  2011р.№ 418


Тарифи
на послуги з вивезення  твердих побутових і рідких відходів,
 що надаються Кремінським ККП для бюджетних  організацій 
та інших споживачів


№ п/п
Найменування
Для бюджетних організацій
Для інших
 споживачів


Вивезення 1м3 твердих побутових відходів, 
грн
Вивезення 1м3 рідких  відходів, 
грн
Вивезення 1м3 твердих побутових відходів, 
грн
Вивезення 1м3 рідких  відходів, 
грн
1
Економічно обґрунтовані витрати на 1м3 
50,42
40,58
50,42
40,58
2
Рентабельність  
(% / грн.)
10/5,04
10/4,06
30/15,13
30/12,17
3
Захоронення ТПВ
15,4
-
18,20
-
4
П Д В 20%
14,17
8,93
16,75
10,55

Тариф 
85,03
53,57
100,50
63,30







Керуючий справами 
виконкому міської ради                                                      О.Ю.Літвін




                                                                                                    
                                                                                    






                                                                                             Додаток 3
                                                                                             до  рішення  виконавчого комітету     
                                                                                             Кремінської міської  ради
                                                                                             від «27» грудня  2011р.№ 418


Тарифи
на послуги з захоронення  твердих побутових  відходів, 
що надаються Кремінським ККП 


№ п/п
Найменування
Для населення
Для бюджетних організацій
Для інших
 споживачів
1
Економічно обґрунтовані витрати на 1м3 
14,0
14,0
14,0
2
Рентабельність  
(% / грн.)
5/0,70
10/1,40
30/4,20
3
П Д В 20%
2,94
3,08
3,64

Тариф 
17,64
18,48
21,84







Керуючий справами 
виконкому міської ради                                                      О.Ю.Літвін









                                                                                              









