
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 грудня  2022 року                                                                               № 143 

с. Дмитрівка 

 

Про встановлення тарифу на 

надання послуг з вивезення 
твердих побутових відходів 

 

Керуючись  статтею  30, частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 4, 10, 25 Закону 
України "Про житлово-комунальні послуги", постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 липня 2006 року № 1010 "Про затвердження Порядку 
формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами" та 
розглянувши розрахункові матеріали щодо встановлення тарифу на надання 
послуг з вивезення твердих побутових відходів, наданих Дмитрівським 
комунальним підприємством Дмитрівської сільської ради «Сількомунгосп», 

виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради 

 

вирішив: 

 

1. Встановити з 01 січня 2023 року тариф на надання послуг з вивезення 
твердих побутових відходів  у розмірі 181,77 грн. за 1 куб. м з урахуванням 

ПДВ для всіх категорій споживачів на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади. 

2. Виходячи з  норм поводження з твердими побутовими відходами  на  
рівні 0,11 куб. м на 1 особу в місяць, затверджених рішенням виконавчого 

комітету Дмитрівської сільської ради від 27 квітня 2021 року № 81 "Про  
встановлення норм вивезення та тарифу на надання послуг з поводження з 
твердими побутовими відходами",  вартість послуги для населення з 1 особи в 
місяць становить 20,00 грн. з урахуванням ПДВ. 

3. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті 
Дмитрівської сільської ради. 

        4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2, 3 рішення виконавчого 
комітету Дмитрівської сільської ради від 27 квітня 2021 року № 81 "Про 
затвердження норм вивезення та встановлення  тарифу на надання послуг з 
поводження з твердими побутовими відходами". 

5. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на 
начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства, благоустрою та цивільного захисту Дмитрівської сільської ради 
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Бабіч Тетяну та начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності апарату Дмитрівської сільської ради  Ціцей  Олександру.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради  Погорєлову Наталію. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова                                         Наталія СТИРКУЛЬ 


