
 

 

 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 16 січня 2020 року                                                                                            №54 

 

Про схвалення проекту рішення селищної ради: 
«Про затвердження тарифів на послуги поводження 

з побутовими відходами на території 
населених пунктів Печеніжинської  
об’єднаної територіальної громади» 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної 
інформації» враховуючи постанову Кбінету Міністрів України від 26.07.2006 
№1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
поводження з побутовими відходами» (зі змінами), від 01.06.2011 №869 «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій» (зі змінами) затвердження 
тарифу на послуги поводження з побутовими відходами є необхідність до 
приведення їх до економічно обґрунтованих показників та у відповідність до 
вимог чинного законодавства, а також у зв’язку із запровадженням на території 
об’єднаної територіальної громади роздільного збирання побутових відходів, 
виконавчий комітет селищної ради об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в: 

1. Схвалити регуляторний акт – проект рішення Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади: «Про затвердження тарифів 
на послуги поводження з побутовими відходами на території населених пунктів 
Печеніжинської об’єднаної територіальної громади», що додається. 

2. Відділу загальної та організаційної роботи виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади (У.Жолоб) 
оприлюднити проект регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу на 
офіційній сторінці Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади в мережі Інтернет (https://pnotg.gov.ua) з метою одержання зауважень і 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб. 

3. Контроль за виконанням рішення поставити на керуючого справами 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Шупяка Р.Р. 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                         Ігор Довірак 



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

від                                                                                                         смт. Печеніжин 

 

Про затвердження тарифів на послуги поводження 

з побутовими відходами на території 
населених пунктів Печеніжинської  
об’єднаної територіальної громади 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та «Про житлово-комунальні послуги» враховуючи постанову Кбінету 
Міністрів України від 26.07.2006 №1010 «Про затвердження Порядку 
формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» (зі 
змінами), «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій» (зі змінами) затвердження тарифу на послуги 
поводження з побутовими відходами є необхідність до приведення їх до 
економічно обґрунтованих показників та у відповідність до вимог чинного 
законодавства, а також у зв’язку із запровадженням на території об’єднаної 
територіальної громади роздільного збирання побутових відходів 

Печеніжинська селищна рада об’єднаної територіальної громади 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити тариф на послуги поводження з твердими побутовими 

відходами (яка включає вивезення) виконавцю послуг – Печеніжинському 
комбінату комунальних підприємств, що додається. 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 
Печеніжинського комбінату комунальних підприємств (М.Кузик). 

3. Контроль покласти на постійну комісію депутатів, членів постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 
Коломийського району Івано-Франківської області. 

 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                           І.Довірак 



Додаток 1 

до рішення Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади 

від                   № ____/2020 

 

ТАРИФИ 

на послуги поводження з твердими побутовими відходами  
(яка включає вивезення) виконавцю послуг – 

Печеніжинському комбінату комунальних підприємств 

 

№ Категорії споживачів 

Тариф, грн. за 1 куб. м 

без ПДВ з ПДВ 

1 
Населення (багатоквартирні 

будинки) - - 

2 Населення (будинки садибного типу) 109,95 131,94 

3 Бюджетні установи 238,70 286,44 

4 Інші споживачі 283,78 340,54 
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