
 

 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14.12.2020 № 408 

м. Золотоноша 

 

Про погодження Інвестиційних програм та встановлення тарифів 

на послуги поводження з побутовими відходами 

 

Розглянувши лист КП „Міський водоканал” (13.11.2020 № 1900) щодо 

погодження Інвестиційної програми захоронення твердих побутових відходів 

на 2021 рік, Інвестиційної програми вивезення твердих побутових відходів на 

2021 рік та встановлення тарифів на послуги поводження з побутовими 

відходами, у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 № 1010 

„Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів”, керуючись п. 2 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Погодити КП „Міський водоканал” Інвестиційну програму захоронення 

твердих побутових відходів на 2021 рік, Інвестиційну програму вивезення 

твердих побутових відходів на 2021 рік (далі - Програма) (додаються). 

2. Встановити тарифи на послуги поводження з побутовими відходами:  

 вивезення твердих побутових відходів - 120 грн./куб.м. (100,00 грн./куб.м. 

без ПДВ); 

 захоронення твердих побутових відходів - 36,00 грн./куб.м. 

(30,00 грн./куб.м. без ПДВ). 

3. Вищезазначені тарифи ввести в дію з 01.01.2021. 

4. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від 

13.06.2018 № 192 „Про погодження КП „Міський водоканал” Інвестиційних 

програм у сфері перевезення, захоронення, зберігання твердих побутових 

відходів та перевезення рідких побутових відходів на 2018 рік та встановлення 

тарифів з послуг перевезення, захоронення, зберігання твердих побутових 

відходів та перевезення рідких побутових відходів” з 01.01.2021. 

5. КП „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.) щоквартально до 25 числа  

місяця за звітним подавати до управління економіки інформацію про виконання 

Програми (до повного її виконання).  



 

 

6. Управлінню економіки (Остроглазова В.В.) в 10-ти денний термін з дня 

прийняття рішення оприлюднити його у засобах масової інформації. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., управління житлово-комунального господарства 

(Харін А. В.), управління економіки (Остроглазова В.В.). 

 

 

Міський голова        В. О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остроглазова 23850 


