
У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

     26/05/2015                      Мукачево                                № 
145

Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Мукачівської
міської ради від 28.04.2015 р. № 107 «Про встановлення вартості послуг з
вивезення, складування та захоронення твердих побутових відходів»

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Порядку  формування  тарифів  на  послуги  з  вивезення  побутових  відходів»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010, з
метою  приведення  у  відповідність  розміру  тарифів  на  послуги  з  вивезення,
складування  та  захоронення  твердих  побутових  відходів  до  рівня  економічно
обґрунтованих  витрат,  зважаючи  на  зростання  вартості  матеріальних  ресурсів,
паливно-мастильних  матеріалів,  розміру  мінімальної  заробітної  плати,  з  метою
забезпечення  потреб  громадян  у  якісних  послугах  з  вивезення,  складування  та
захоронення  твердих  побутових  відходів,  виконавчий  комітет  Мукачівської  міської
ради В И Р І Ш И В:

1. Доповнити п.3 рішення виконавчого комітету Мукачівської  міської  ради від
28.04.2015 р. № 107 «Про встановлення вартості послуг з вивезення, складування та
захоронення  твердих побутових відходів» абзацами наступного змісту:

- для  сім’ї  в  кількості  5  і  більше  осіб,  які  проживають  в  багатоквартирних
будинках вартість  послуги вивезення та  захоронення побутових відходів  становить
712,20 грн в рік або 59,35 грн. в місяць.

- для  сім’ї  в  кількості  5  і  більше  осіб,  які  проживають  в  одноквартирних
будинках  з  присадибною  ділянкою  вартість  послуги  вивезення  та  захоронення
побутових відходів становить 751,80 грн. в  рік або 62,65 грн. на місяць.

2. Дане рішення набирає чинності з 01 червня 2015 р. 
3. Управлінню  міського  господарства  виконавчого  комітету  оприлюднити

рішення  в  місцевих  засобах  масової  інформації  (ММКП  "Редакція  газети
«Мукачівська  Ратуша»)  та  на  офіційному  сайті  Мукачівської  міської  ради
www  .  mukachevo  -  city  .  or  g.ua.

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника  міського
голови, начальника управління міського господарства Гільтайчук В.С.

Міський голова                                                                  З.Ленд’єл

http://www.mukachevo-city.org.ua/

