
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

від 23.12.2021 № 320 

с. Руська Поляна 

 

Про встановлення тарифів на послуги 

з поводження з побутовими відходами 

для всіх груп споживачів 

Комунальному підприємству «Господар 2017»  

Руськополянської сільської ради 
 

Керуючись пп. 5 п. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно 

ст. 27, підпункту 2 пункту а статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови КМУ № 869 від 01.06.2011 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги», Закону України № 2189-VIII від 09.11.2017 «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши клопотання керівника КП «Господар 2017» 

Руськополянської сільської ради Коваленка Ю. О. від 16.11.2021 № 89, беручи 

до уваги рекомендації тарифної комісії згідно протоколу від 17.12.2021 №3, 

виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

      З 01 січня 2022 року затвердити та ввести в дію: 

1.  Одиницю виміру об’ємів послуг із поводження з побутовими відходами 

для всіх груп споживачів – метр кубічний (м3). 

2. Тариф на надання послуги з поводження з побутовими відходами для 

організацій, підприємств, установ, в тому числі бюджетних, та фізичних осіб-

підприємців – 305,00 грн./м3 з урахуванням ПДВ (в розрахунках – 

304,98 грн./за м3), без ПДВ – 254,17 грн. 

3. Вартість надання послуги з поводження з побутовими відходами для 

населення становить – 38,00 грн. включаючи ПДВ (в розрахунках 38,12 грн.), 

без ПДВ – 31,67 грн., з однієї проживаючої особи, зокрема розподіляється: 

- 20,00 грн. з урахуванням ПДВ (без ПДВ – 16,67 грн.) – з однієї 

проживаючої особи щомісячно – сплачує споживач послуги; 

- 18,00 грн. з урахуванням ПДВ (без ПДВ – 15,00 грн.) – з метою 

дотримання чистоти на території громади, підтримки платоспроможності 

громадян та недопущення збитковості підприємства - надавача послуг, 

покласти на виконавчий комітет Руськополянської сільської ради, як 

відшкодування різниці між розміром тарифу, та розміром економічно 

 



обґрунтованих витрат на надання послуг. 

4. Рішення виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 

25.02.2021 №34 «Про встановлення тарифів на послуги із поводження з 

побутовими відходами Комунальному підприємству «Господар 2017» 

Руськополянської сільської ради» зі змінами від 16.08.2021 №197 вважати 

таким, що втратило чинність. 

5. Дане рішення набирає чинності з наступного дня після опублікування 

його на офіційному сайті Руськополянської сільської ради. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Прудивуса А. Л. 

 

 

 

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО 


