
                                                      

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  РІШЕННЯ 

 

від 16.08.2021 № 194 

с. Руська Поляна 

  

Про затвердження норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів у населених 

пунктах Руськополянської територіальної 

громади  

 

 

Для організації планування, нормування та ефективної роботи підприємств 

сфери поводження з відходами, на підставі наказу Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 “Про 

затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів”, керуючись п. 3 ч. 3 ст. 4 Закону України “Про житлово-комунальні 

послуги, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

розглянувши клопотання комунальних підприємств «Геронимівка», «Господар 

2017» та комунального господарства «Поляна»,  виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів у 

у населених пунктах Руськополянської територіальної громади, згідно додатку 1. 

2. Суб’єктам у сфері поводження з відходами при наданні послуг з 

поводженням з побутовими відходами на території Руськополянської 

територіальної громади користуватися нормами, що затверджені цим рішенням. 

3.  Секретарю виконкому Шпак Н. А. забезпечити опублікування даного 

рішення на офіційному сайті Руськополянської сільської ради.  

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови Прудивуса А. Л. 

 

 

Сільський голова                                                               Олег ГРИЦЕНКО 
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Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 16.08.2021 № 194 

 

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів у населених пунктах 

Руськополянської територіальної громади 
 

№ 
Об’єкт утворення твердих 

відходів 

Розрахункова 

одиниця 

Норми утворення твердих побутових 

відходів на одну розрахункову 

одиницю 

Середня на 

місяць 

Середня 

на рік 
Середня 

на рік 

щільність 

кг*/м3 м3 м3 

1 

Багатоквартирні та 

одноквартирні будинки з 

наявністю усіх видів 

благоустрою 

1 мешканець 0,13 1,5 146,2 

2 
Будинки приватного сектору 

з присадибною ділянкою 
1 мешканець 0,13 1,6 198,8 

6 Санаторії 1 місце 0,20 2,35 136,0 

8 Поліклініки (амбулаторії) 
1 

відвідування 
0,001 0,01 170,1 

9 Аптеки 

1 кв. м 

торгівельної 

площі 

0,05 0,65 133,3 

10 
Адміністративні і громадські 

установи та організації 

1 робоче 

місце 
0,04 0,44 114,6 

11 
Заклади загальної середньої 

освіти  
1 учень 0,01 0,06 179,4 

13 Дитячі дошкільні заклади 1 місце 0,01 0,17 222,0 

14 
Промтоварні магазини, 

ларьки, кіоски 

1 кв. м 

торгівельної 

площі 

0,02 0,28 96,8 

15 
Продовольчі магазини, 

ларьки, кіоски 

1 кв. м 

торгівельної 

площі 

0,04 0,49 96,8 

16 Ринки 

1 кв. м 

торгівельної 

площі 

0,07 0,85 153,4 

17 
Заклади культури і 

мистецтва 
1 місце 0,03 0,38 111,8 

19 
Підприємства побутового 

обслуговування 

1 робоче 

місце 
0,13 1,5 113,3 
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21 
Кемпінг, автостоянки, 

автокооперативи 
1 кв. м площі 0,001 0,01 168,3 

22 

Ресторани, кафе, їдальні, 

заклади громадського 

харчування 

1 місце 0,19 2,26 155,9 

 

 

 

Сільський голова                                                               Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


