
                            

 Сумська міська рада  

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 
 

від  21.12.2021  № 796   
 

Про внесення змін до рішення 

Виконавчого комітету Сумської 

міської ради від 01 жовтня 2008 року 

№ 479 «Про визначення підприємства 

по захороненню твердих побутових та 

негабаритних відходів на полігоні для 

складування твердих побутових 

відходів» 

 

 

З метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері 

поводження з побутовми відходами, враховуючи рішення Сумської міської ради 

від 24 листопада 2021 року № 2492-МР «Про передачу майна комунальної 

власності Сумської міської територіальної громади у господарське відання 

комунальному підприємству «Сумський вантажний митний комплекс» Сумської 

міської ради та п.1.1. рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року 

№ 2493-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 липня 

2008 року № 1773-МР Про створення комунального підприємства «Сумський 

вантажний митний комплекс» Сумської міської ради» щодо зміни назви 

комунального підприємства «Сумський вантажний митний комплекс» Сумської 

міської ради на Комунальне підприємство  «Чисте місто» Сумської міської ради, 

керуючись законом України «Про відходи», підпунктом 6 пункту «а» статті 30 та 

пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Виконавчий комітет Сумської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради 

від 01 жовтня 2008 року № 479 «Про визначення підприємства по захороненню 

твердих побутових та негабаритних відходів на полігоні для складування твердих 

побутових відходів», а саме:  

1.1. внести зміни в назву рішення та викласти його у новій редакції: «Про 

визначення підприємства що надає послуги з перероблення та захоронення 

твердих побутових та негабаритних відходів на полігоні для складування твердих 

побутових відходів». 

1.2. викласти п. 1, 2  рішення у наступній редакції:  

«1. Визначити Комунальне підприємство «Чисте місто» Сумської міської 

ради підприємством що надає послуги з перероблення та захоронення побутових 

відходів на полігоні для складування твердих побутових та негабаритних відходів, 



 

розташованого на землях В.Бобрицького старостинського округу 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. 

 

2. Комунальному підприємству «Чисте місто» Сумської міської ради 

тимчасово до затвердження нового тарифу на послугу з поводження з побутовими 

відходами встановити тимчасовий тариф на послугу з поводження з побутовими 

відходами (в частині захоронення) 50,68 грн. за 1 м3 або 266,45 грн. за 1 т.». 

 

2.  Доповнити рішення пунктами 3 - 7 наступного змісту: 

«3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Міський єдиний 

інформаційно – розрахунковий центр» здійснювати нарахування за послугу з 

поводження з побутовими відходами суб’єктам господарювання згідно з 

територією обслуговування та пунктом 2 даного рішення. Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Міський єдиний інформаційно – розрахунковий 

центр»  у відповідності до даного рішення розділяти нарахування за послугу з 

поводження з побутовими відходами між виконавцями таких послуг та суб’єктом 

господарювання, що надає послугу із захоронення побутових відходів згідно 

укладеними між ними договорами в межах території їх обслуговування. 

 

4. Комунальному підприємству «Чисте місто» Сумської міської ради 

здійснити розрахунки для тарифу на послугу з поводження з побутовими 

відходами в частині захоронення побутових відходів, відповідно до порядку 

встановленого чинним законодавством та надати його на розгляд до органів 

місцевого самоврядування протягом 2022 року.  

 

5. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської 

ради (Кохан А.І.) забезпечити офіційне оприлюднення рішення шляхом 

опублікування в місцевому друкованому засобі масової інформації. 

 

6. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення, крім п.п. 1.2  п.1, 

які набирають чинності після підписання акту примаймання-передачі майна 

визначеного в додатку 1 до рішення Сумської міської ради від 24.11.2021                   

№ 2492-МР. 

 

7. Організацію виконання даного рішення покласти на Департамент 

інфраструктури міста Сумської міської ради (Журба О.І.).» 

 

3. Пункт 3 рішення вважати пунктом 8 та викласти у наступній редакції: 

«8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Войтенка М.Г.» 

 

 

 

Міський голова         О.М. Лисенко 

 
Журба О.І.  700-590 

Розіслати: згідно з листом розсилки 



 

Рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 01 жовтня 2008 року    

№ 479 «Про визначення підприємства по захороненню твердих побутових та 

негабаритних відходів на полігоні для складування твердих побутових відходів» 

доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення та 

вимогам статей 6 – 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 Проєкт рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 01 жовтня 2008 

року № 479 «Про визначення підприємства по захороненню твердих побутових 

та негабаритних відходів на полігоні для складування твердих побутових 

відходів»  був завізований : 

 

Директор Департаменту  

інфраструктури міста Сумської  

міської ради 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

 О.І. Журба 

 

 

                             

                           М.Г. Войтенко     

 

 

Головний спеціаліст відділу юридичного 

та кадрового забезпечення Департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської 

ради 

 

 

 

 

 

                              

 

                            Н.В. Андрущенко 

 

Начальник відділу  

протокольної роботи та контролю Сумської 

міської ради 

 

 

 

 

                            Л.В. Моша 

 

Начальник Правового  

управління Сумської міської ради 

 

                            О.В. Чайченко 

 

 

Керуючий справами Виконавчого  

комітету Сумської міської ради 

 

Ю.А. Павлик 

 

 

 

        _____________ О.І. Журба 


