Проєкт


Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів у місті Одесі
 

	Відповідно до підпункту 16 пункту «а» статті 30 Закону України                     «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 4 Закону України                           «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30 липня 2010 року № 259, у зв’язку з переглядом норм надання послуг із вивезення побутових відходів виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Затвердити норми надання послуг із вивезення побутових відходів     у місті Одесі згідно з додатком.

	2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2006 року № 910                            «Про встановлення норм накопичення твердих побутових відходів для об’єктів м. Одеси» та пункти 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14 лютого 2008 року № 97 «Про встановлення середньорічних норм утворення твердих побутових відходів для підприємств невиробничої сфери м. Одеси».

3. Доручити департаменту міського господарства Одеської міської ради:
- до 01 грудня 2021 року розробити нові норми надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Одесі на 2022-2026 роки;

- до 01 січня 2022 року підготувати та подати на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради проєкт рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів у місті Одесі на 2022-2026 роки».

4. Це рішення набирає чинності з 01 лютого 2021 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Жемана Д.О.


Міський голова                                                                       		Г. Труханов 

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами	                                                               	О. Бриндак

 
Вик.: Тетюхін 705-46-15
         (Куранова 705-46-05)Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 			
№ 

НОРМИ 
надання послуг із вивезення побутових відходів у місті Одесі

№
з/п
Найменування джерел утворення побутових відходів
Розрахункова
одиниця
Кількісний показник споживання  послуг
I
Тверді побутові відході
1.
Багатоквартирні та одноквартирні будинки  з наявністю усіх видів благоустрою
куб.м / мешканця / рік

3,199
2.
Одноквартирні будинки                        з присадибною ділянкою
куб.м / мешканця / рік
5,522
3.
Лікарні
куб.м / ліжко / рік
2,774
4.
Поліклініки
куб.м / відвідування / рік
0,292
5.
Заклади загальної середньої освіти, в яких є інтернатні групи
куб.м / учня / рік
1,278
6.
Заклади загальної середньої та професійної освіти
куб.м / учня / рік
0,365
7.
Заклади середньої спеціальної освіти
куб.м / учня / рік

1,278
8.
Заклади дошкільної освіти
куб.м / місце / рік

1,351
9.
Аптеки
куб.м / кв.м торговельної площі / рік
0,803
10.
Адміністративні і громадські установи та організації
куб.м / кв.м / рік
0,110
11.
Ресторани, кафе, їдальні
куб.м / місце / рік
10,257
12.
Продовольчі магазини, ларки, кіоски
куб.м / кв.м торговельної площі / рік
4,964
13.
Промтоварні магазини, ларки, кіоски
куб.м / кв.м торговельної площі / рік
0,876
14.
Склади
куб.м / кв.м площі / рік
0,475
15.
Кемпінги, автостоянки
куб.м / кв.м площі / рік
0,365
ІІ
Великогабаритні відходи
1.
Житлова забудова
куб.м / мешканця / рік

0,06

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами	                                                                     О. Бриндак


