
Протокол
публiчного громадського обговорення Еа тему: <<Про встановлення тарифiв на

послуги з поводження з побутовими вiдходами, в частинi BapTocTi послуг на вивеЗення
та захоронення твердих побутових вiдходiв в MicTi Ссверодонецьк та прплеглих

селищах lлa202l piK по КП <СсвсродоЕецьккомунсервис)>

11 травня 2021 м. Севсродонецьк

Мiсце проведення: примiщення СевсродонецькоТ MicbKoi вiйськово-цивiльноi
адмiнiстрачiТ Северодонецького району Луганськоi областi, за адресою: бульвар Щружби
Народiв, буд. З2 (3 - й поверх, зала засiдань).

Час проведення: 14.00 годин.
Присутнi: керiвники та фахiвцi Северодонецькоi MicbKoT вiйськово-цивiльноi

адмiнiстрацii Северодонецького району Луганськоi областi, представники громадськостi,

представники засобiв масовоi iнформацii, мешканцi MicTa Северодонецька, представники

комунальних пiдприемств та громадрьких органiзацiй у кiлькостi 55 осiб.

З них надiленi правом голосу (з урахуванням вимог Постанови Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи вiд 9 ГРУдня 2020 р. Nч |2Зб (зi змiнами) <Про встановлення карантину та

запровадження обмежувaльних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню

"u 
i"p"ropii УкраiЪи гостроi респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM

SARS-CoV-}) - 47 осiб (список додаеться).

Головуючий: перший заступЕик керiвника Ссверодонецькоi MicbKoi вiйськово-

цивiльноi адмiнiстрацii ёеверодонецького району Луганськот областi Iгор РоБочий.

Вступне слово: Головуючий на публiчних громадських обговоренЕях Iгор РОБОЧИЙ
ознайомив присутнiх, Що До СеверодонецькоТ MicbKoT вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii

северодонецького району Луганськоi областi надiйшло звернення комунальЕого

пiдприсмства кСеверодонецьккомунсервис> (лшi _ кП (CKCD) з питання встановлення

тарифiв на послуги з поводження з побутовими вiдходами (в частинi BapTocTi послуг Еа

вивезення та захоронення твердих побугових вiдходiв).
з метою забезпечення yracTi громадськостi у формуваннi тарифноi полiтики на

територii MicTa Северодонецьк та прилеглих седищ, Розпорядженням керiвника

Северолонецькоi мiськоi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Ссверодонецького району
ЛугЙськоi областi вiд 27.о4,2021 р. Ns 56З призЕачено публiчне громадське обговорення

щодо змiни тарифiв КП (СКС>.

,Щля велення громадських обговорень головуючий надав слово начальнику управлiння
економiчного роr""Ъ*у Северодонецькоi MicbKoi вiйськово цивiльноi адмiнiстрацii

северодонецького району Луганськоi областi AHacTacii пивовАровIй, яка запропонувzrла

затвердити наступний порядок денний публiчних громадських обговорень:

Порядок денний.

1. Обрання президii, секретаря та членiв лiчильноi koMicii.

2. Затвердження регл€llчlеНТУ публiчного громадського обговоренЕя.

з. Проведення публiчного громадського обговорення на тему: <Про встановлеЕЕя

тарифiв на послуги з поводження з побуговими вiдхоДаI\.{И, в частинi BapTocTi послуг на

вивезення та захоронення твердих побугових вiдходiв в MicTi Северодонецьк та прилеглих

селищах gа202| piK по КП <Северодонецьккомунсервис>,



1

4. Прийняттярекомендацiйнарозгляд
(iнших пропозицiй не надходило).

Голосува_пи:

<<За>> - 47;

<Проти> - 0;

<Утрима_пися> - 0.

Рiшення прийнято.

, По першому питанню порядку денного <Обрання президii', секретаря та членiВ

лiчильноi KoMicii)>

1.1. Слухали начальника управлiння економiчного розвитку Северодонецькоi MicbKoi

вiйськово - цивiльнот адмiнiстрацii Севсродонецького району Луганськоi областi Анастасiю

ПИВОВДРОВУ, яка запропонувала обрати до президii громадських обговорень першоГо

заступника керiвника Северодонецькоi MicbKoi вiйськово цивiльноi адмiнiстрацii

Северодонецького району ЛуганськоТ областi Iгоря РОБОЧОГО, заступника керiвНИКа

Северодонецькоi MicbKoi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Северодонецького РаЙОНУ

Луганськоi областi Олега КУЗЬМIНОВА, начальника УЖКГ Северодонецькоi MicbKoi

вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Северодонецького району Луганськоi областi Антона

КОВДЛЕВСЬКОГО, виконуючого обов'язки директора КП (CKCD Олександра ФОМIЧЕВА,
начальника планово-економiчного' вiддiлу КП (СКС) Владиславу ПРИВАЛеНКОВУ,
начаJIьника управлiння економiчного розвитку Северодонецькоi MicbKoT вiйськово

цивiльноi адмiнiстрачiТ Северодонецького району Луганськоi областi Анастасiю

ПИВОВАРОВУ (iнших пропозицiй не надходило).

Голосували:
кЗа> - 47;

<Проти> - 0;

кУтрима_пися>> - 0.

Рiшення прийнято.
|,2, Слухали начаJIьника управлiння економiчного розвитку Северодонецькоi MicbKoT

вiйськово _ цивiльноi адмiнiстрацii Северодонецького району Луганськоi областi АнастаСiю

ПИВОВДРОВУ, яка запропонрчrла обрати секретарем громадських обговорень - начальника

вiддiлу соцiально-економiчного розвитку управлiння економiчного розВиТку
Северодонецькоi MicbKoi вiйськово - цивiльноi адмiнiстрацii СеверодонецЬкоГо районУ
Тетяну TPICTAH, (iнших пропозицiй не надходило).

Голосувшlи:
<<За>> - 47;

кПроти> - 0;

<Утрималися> - 0.

Рiшення прийнято.
1.з. Слухали начаJIьника управлiння економiчного розвитку Северодонецькоi MicbKoi

вiйськово - цивiльноi адмiнiстрацii Северодонецького району Луганськоi областi АнастасiЮ

ПИВОВАРОВУ, яка запропонувirла обрати членчlNIи лiчильноi KoMicii головного спецiалiста

вiддiлу iнвестицiйноi попiтики управлiння економiчного розвитку Северодонецькоi MicbKoi

вiйськово - цивiльноi адмiнiстрацii Северодонецького району Луганськоi областi PiTy

КРИЖНЮ, головного спецiа_тliста вiддiлу соцiально - економiчного розвитку управлiння
економiчного розвитку Северодонецькоi MicbKoi вiйськово цивiльноi адмiнiстрацii



Северодонецького району Луганськоi областi ,Щмитра ЛИМАРЕВА, (iнших пропозицiй не

надходило).
Голосували:
кЗа> - 47;

кПроти> - 0;

<Утрималися> - 0.

Рiшення прийнято.
2. По другому питанню пЬрядку денного <Затвердження регламенту rryблiчних

громадських обговорень)
слухали: начальника управлil{Ея економiчного розвитку Северодонецькоi Micbkoi

вiйськово - цивiльноi адмiнiстрацii Ссвсродонецького району Луганськоi областi Анастасiю
пивовдРову, яка запропонувiIла затвердити наступний регламент публiчного

громадського обговорення:
. на доповiдь - до 10 хвилин;
о на кожну з спiвдоповiдей - до 10 хвилин;
. вiдповiдi на запитання пiсля доповiдi й ycix спiвдоповiдей разом - до 5 хвилин;
о на виступи в обговореннi - до 5 хвилин.

Загальний час проведення заходу (публiчного громадського обговорення) - 00 год. 40 хв.

(iнших пропозицiй не надходило)

Голосували:
<<За>> - 47;

<Проти> - 0;

кУтримаrrися>> - 0.

Рiшення прийнято.
з. По третьому питанню порядку денного головуючий надав слово дJUI доповiдi за

темою публiчних громадських обговорень виконуючому обов'язки директора кП (скС>
Олексанлру ФОМIЧЕВУ.

Слуха_тlи: виконуючого обов'язки директора Кп (СкС)) Олександра ФоМIчЕвА,
який зазначив, що КП кСКС>) нада€ послуги з поводження з побугових вiдходiв (вивезення

та захоронення). останнiй раз тарифи на послуги з вивезення та захоронення були

затвердженi в 20l1 роцi. А саме:
-дJIя населення - 50,74грн. грн./м3(або 7,76 грн./мiс. З 1 людини в багатоквартирних

будинках;
- для бюджетних установ - 50,74 грн,/м3
- для iнших споживачiв - 55,34 грн./м3
протягом ocTaHHix 10 poKiB _ починаючи з 201Т по 2021 piK суттево змiнИЛИСЯ ЦiНИ

на паJIивно-Мастильнi матерiали' комплектуючi' запчастини' супутнi послуги, якi

використовуються пiдприемством для ведення своеi дiяльностi, Так, наприкJIад, зросла

вартiстьдизельногопаливана195,69%(впорiвняннiу20llроцi-9,З5грн./л,,ау202lроui
- 26,76 грн./л.), BapTicTb бензину зросла на l88,13 Yо З 9,З5 грн./л, до 26,94 грн./л., BapTicTb

гдlу в порiвняннi з 2011 роком зросла Ha21I,24o/o - з 4,98 до 15,50 грн.

KpiM того, на законодавчому piBHi пiдвищились розмiр MiHiMmtbHoi заробiтноi плати

на 525 % (з960 грн. до 6000 грн.) та прожиткового MiHiMyMy дJUI працездатних осiб на 81%.

велика стаття витрат для Кп кскс> е також податковi зобов'язання, зокрема - сплата

екологiчного податку. Так, до скJIадовоi тарифу 20|1 року на екологiчний податок за

забруднеЕня навколишнього середовища закладено суму в розмiрi 202 тис, грн., при цьому

на сьогоднiшнiй день cyllra витрат на екологi.*rий податок становить у 5 разiв бiльше _ 964

тис. грн.
в результатi невiдповiдностi дiючих тарифiв на послуги з вивезення та захоронення



побугових вiдходiв фактичним витратам, Кп кскс> не в змозi здiйснювати оплату HaBiTb за

ocHoBHi матерiа-пьнi витрати - паJIиво та запаснi частиtIи, без яких вивезення та захороЕення

ТПВ неможJIиве.
За результатами дiяльностi у 2020 роцi КП кСКС> отримirло збиток у розмiрi 920 тис.

грн, а за 1 кварта_п 202t р. - З464 тис. грн.
Фахiвцями КП (СКС> було проведено розрахунок планового тарифу на послуги з

поводження з побутовими вiдходами (в частинi вивезення та зЕIхоронення твердих побУтових
вiдходiв). BapTicTb послуг на поводження з побутовими вiдходашrи скJIадае:

- з 1 проживаючого в багатоквартирному будинку -25,96 грн./мiс. з П,ЩВ;

- BapTicTb 1 м3 вiд населення з П,ЩВ - l69,97 грн;
- BapTicTb 1 м3 вiд бюджетних установ з П,ЩВ - 170,87 грн.;
- BapTicTb 1 м3 вiд iнших споживачiв з П.ЩВ - l7T,41 грн.
Вищевказанi розрахунки були перевiренi спецiалiстЕtми упрtlвлiння економiчного

розвитку Северодонецькоi MicbKoi ВЩА та Bci зауваження були вiдпрацьованi.
Прошу пiдтримати пiдвищення тарифу на посJryги з поводження з побутових вiДходiв

(вивезення та захоронення).
днастасiя пивовАРоВА: звернулась до уrасникiв публiчного громадського

обговорення з проханЕям надавати питання чи зауваження.
Учасник публiчних громадських обговорень: кЧи буд. вiдбуватися збiльшення

кiлькостi контейнерiв для вивезення смiття?>
Олександр ФОМIЧЕВ зазначив що, пiсля затвердження тарифу будуть закупленi та

встановленi контейнери у кiлькостi 30 штук для великогабаритних ТПВ.
Учасник публiчних громадських обговорень: <Чи буле вiлбуватися ремонт застарiлих

контейнерiв для збору ТПВ?D
Олександр ФОМIЧЕВ: кРемонтом застарiлих контейнерiв пiдприемство викону€ по

Mipi необхiдностi>.
Учасник публiчних цромадських обговорень: <<Яка частота вивозу смiття З

контейнерних майданчикiв?>
Олександр ФОМIЧЕВ: <Пiдприемством КП <Ссверодонецьккомунсервис) вивiз

смiтгя виконуеться щоденно з 06 ранку до l8 вечора>.
Учасник публiчних громадських обговорень: <Чому не прибираеться смiтгя по за

контейнерних майданчикiв?>
Олександр ФомIчЕВ зауважив, що якщо iснують зауваження або пропозицii то

необхiдно звертатись, як до нього особисто, так i до диспетчерськоi сrryжби пiдприемства. Не
прибирання територii навкруги контейнерних майданчикiв не припустиме.

Учасник публiчних громадських обговорень: кБуле у новий тариф включитись
надбавки та премii, так кому?>

Олександр ФомIчЕВ: кУ новому тарифi вкJIючено доплату працiвникам до з0 %

вiдсоткiв, якi зайнятi на тяжких роботах та безпосередньо вантажникЕlм, що працюють у
важких ylt(oBEtx, премii водiям та прибирatльникtllчI смiтгя>.

УчасниК публiчниХ громадсьКих обговорень: (( Чи буле закупiвля евроконтейнерiв для
збору смiття?>

Олександр ФомIчЕВ: <<По перше BapTicTb такого контейнеру 8600 гривень, по друге

у планах е встановлювати рiзнi контейнери, у тому числi евро, проте буле багато мешканцiв не

готовi братися рукчlми за кришку контейнеру, у зв'язку з короновiрусною хворобою>.
Учасник публiчних громадських обговорень: висловився про те що, на територii

громади повинен бри порядок.
Слухшlи начальника управлiння економiчного розвитку Северодонецькоi MicbKoi

вiйськово _ цивiльноi адмiнiстрацii Севсродонецького району Луганськоi областi АнаСта-СiЮ

ПИВОВДРОВУ, яка Еаголосила, що все економiчно обгрунтованi документи, включulючи
складовУ тарифу' перевiренi фахiвцямИ управлiнНя економiчногО розвитку, Bci питання, якi
виникаJIи пiд час розгJIяду були ycyHeHi, тому пропоную економiчно пiдтверджений тариф лля
затвердження, а саме25,96 гривень (включае вивезення та з:rхоронення).



(iнших пропозицiй не надходило)
Голосували:
кЗа> - 45;
<Проти> - 1;

<Утрималися>> - 1.

Вирiшили: пiдтримати встановлення нового тарифу на послуги з поводження з

побутовими вiдходами, в частинi BapTocTi на вивезення та захоронення твердих побуговиХ
вiдходiв в MicTi Северодонецьк та прилеглих селищах на 2021 piK ПО КП
<Северодонецьккомунсервис>.

Управлiнню економiчного розвитку Севсродонецькоi мiськоi вiйськово - цивiльноi
адмiнiстрачii Северодонецького району Луганськоi областi вiдповiдно до вимог чинного
законодавства пiдготувати про€кт розпорядження керiвника Северодонецькоi Micbkoi
вiйськово - цивiльноi адмiнiстрацiя <Про встановлення тарифiв на послуги з поводженшI

побутовими вiдходами в частинi BapTocTi на вивезення та захоронення твердих побутових
вiдходiв У MicTi Ссверодонецьк та прилеглих селищах на 202| piK на кII
кСсверодОнецьккомУнсервис) та оприлЮднити до вимог чинного закоЕодавства.

Голова громадський обговорень Iгор РОБОЧИЙ

Секретар громадський обговорень Тетяна TPICTAH


