
ПРОТОКОЛ  

громадських слухань з питання: 

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення  

побутових відходів» 

 
 

06 травня 2021 року                                                       Міська рада, зал засідань 

14:00 год. 

   

Головуючий: Володимир Григорук – заступник міського голови 

На громадських слуханнях присутні꞉ 8 осіб. 

У громадських слуханнях брали участь: начальники та працівники 

структурних підрозділів міської ради, жителі Коломийської міської 

територіальної громади. 

 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів» 

 

Головуючий: Володимир Григорук – заступник міського голови 

Запропонував встановити РЕГЛАМЕНТ слухань: 

для інформації по даному питанню – до 10 хвилин 

для виступів  – до 5 хвилин 

на запитання і відповіді – до 3 хвилин 

ПРИЙНЯТО 

 

 Головуючий: Володимир Григорук – заступник міського голови 

 Надав слово Ірині Перегінчук - заступнику начальника управління 

комунального господарства. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ірина Перегінчук зазначила, що управлінням комунального 

господарства було замовлено розробку нових норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів в Коломийській територіальній громаді. Інститутом було 

взято до розгляду 20 маршрутів, за якими проводилось вимірювання фактичної 

кількості утворення твердих побутових відходів. 

 Повідомила про те, що визначення норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів у Коломийській ТГ здійснювалось відповідно до вимог 

наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 

30.07.2010 р. №259 «Про затвердження правил визначення норм надання послуг 

з вивезення побутових відходів». 

 Об’єктами дослідження були ТПВ від багатоквартирних будинків, 

приватних домоволодінь, готелів, ліцеїв та гімназій, поліклініки, лікарні, 

закладів харчування та інших об’єктів благоустрою. 

 Результати зважування занесені до протоколу, всі розрахунки 

опубліковано у науково-технічному звіті та надіслано до Антимонопольного 

комітету, яким дане рішення було погоджено.  



 Крім того, зазначила, що розроблені норми є обгрунтованими, 

порахованими згідно правил та відображають реальний стан справ із 

показниками побутових відходів в Коломийській ТГ. 

 

 Головуючий: Володимир Григорук – заступник міського голови

 Поставив на голосування проект рішення «Про затвердження норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів»  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  
за – 8 

проти – 0 

утримались – 0  

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати виконавчому комітету Коломийської міської ради 

розглянути проект рішення «Про затвердження норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів». 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                            Володимир ГРИГОРУК 

 

 

Протокол вела: 

спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу  

міської ради                                                                        Мирослава ГУШУЛЕЙ 


