
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про  внесення  доповнення  до  рішення виконавчого 
комітету     від     15   березня    2018   року    №     174 
«Про    затвердження    переліку    послуг,   обсягу   та 
періодичності виконання робіт, що використовуються 
при   формуванні   тарифів   на   послуги   з утримання 
будинків та прибудинкової  території, норм утворення 
твердих  побутових відходів  та  обсягів навантаження 
двірників та прибиральників» 
 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил 
надання послуг з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил 
визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» та на виконання листа 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 26.07.2019 року № 01-18/792/0.2 
«Про встановлення тарифів на послугу поводження з твердими побутовими відходами». 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
            1. Внести доповнення в рішення виконавчого комітету від 15 березня 2018 року    
№ 174 «Про затвердження переліку послуг, обсягу та періодичності виконання робіт, що 
використовуються при формуванні тарифів на послуги з утримання будинків та 
прибудинкової  території, норм утворення твердих побутових відходів та обсягів 
навантаження двірників та прибиральників», а саме: доповнити додаток 4 графою 
середньомісячні норми утворення твердих побутових відходів на одного мешканця та 
викласти його в новій редакції (додається). 

2. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
опублікувати дане рішення в засобах масової інформації у 10-денний термін з дати його 
прийняття. 

3. Встановити, що дане рішення набирає чинності з дати його оприлюднення. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Некрасова А.В. 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від ___ _________ року №____ 

  
Середньорічні , середньомісячні та середньодобові обсяги утворення твердих 

побутових відходів для житлових будинків м. Олександрії, селищ Олександрійське, 
Пантаївка, сіл Звенигородка, Марто-Іванівка 

 

Житлові будинки 

Норма утворення твердих побутових відходів на 
одного мешканця 

Середн
я 

щільні
сть 

кг/м3 

середньодобо
ва 

середньомісячна середньорічна 

кг л кг м3 кг м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Багатоквартирні та 
одноквартирні будинки з 
наявністю всіх видів 
благоустрою, на одну людину 

0,77 3,56 23,4209 0,14 281,05 1,68 167,5 

Багатоквартирні будинки за 
відсутності одного або двох з 
видів благоустрою, на одну 
людину: 

       

- каналізації 0,96 3,84 29,2 0,1534 350,4 1,84 190 
- центрального опалення 1 3,85 30,4167 0,1550 365 1,86 195,8 
- каналізації і центрального 

опалення 
1,15 3,86 34,9792 0,1584 419,75 1,9 221,5 

Одноквартирні будинки з 
присадибною ділянкою, на одну 
людину: 

       

- з наявністю усіх видів 
благоустрою 

1,26 3,94 38,325 0,1584 459,9 1,9 241,85 

- за відсутності каналізації 1,45 4,03 44,1042 0,1609 529,25 1,93 273,9 
- за відсутності центрального 

опалення 
1,52 4,09 46,2334 0,1642 554,8 1,97 282,25 

- за відсутності центрального 
опалення (використання 
твердого палива), 
водопостачання, каналізації 

1,59 4,14 48,3625 0,1675 580,35 2,01 289,05 

Великогабаритні відходи, на 
одну людину 

0,08 0,4 2,4334 0,0159 29,2 0,19 150 

 
Примітки: 
1. Норма утворення великогабаритних відходів на одного мешканця при укладанні 

договорів додається до основного утворення. 
2. Норми утворення твердих побутових відходів для житлових будинків включають 

обсяги утворення змету та відходів з площі зеленого насадження на прибудинковій 
території. 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


