
 

                           

                                                           
                              ТЕРНОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                     ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 
 

Від 25.03.2015р.                                                                                                 №265 

 

 

 

Про коригування тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд та  

прибудинкових територій 

 

 

Розглянувши подані підприємствами, що обслуговують житловий фонд міста 

розрахунки, які розроблені на основі «Порядку формування тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд  та прибудинкових територій», що затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» в частині 

коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, враховуючи п.12 рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради 

від 28.09.2011р. №1603 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій і на інші житлово-комунальні послуги», з метою 

забезпечення відшкодування витрат при зміні рівня заробітної плати, цін на паливно-

енергетичні та матеріальні ресурси, керуючись ст.7  Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», ст.30 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» та 

враховуючи рішення тарифної комісії, виконавчий комітет міської ради  

                                                                   ВИРІШИВ: 

1. Затвердити коригуючий коефіцієнт 1,6 до тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій і на інші житлово-комунальні послуги.  

2. Підприємствам, які надають послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, застосовувати даний коефіцієнт до існуючих тарифів, 

затверджених рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 

28.09.2011р. №1603 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій і на інші житлово-комунальні послуги» (зі змінами). 

3. Внести зміни  в  рішення виконавчого комітету міської ради від 28 вересня 2011р. 

№1603 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій і на інші житлово-комунальні послуги», а саме додаток 15 

викласти в новій редакції  (додається). 

4. Рішення набирає чинності з 15 квітня 2015 року. 

5. Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради 

опублікувати дане рішення в засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань  діяльності виконавчих органів ради В.В.Стемковського.  

 

 

 Міський голова        С.В.Надал 

 

 


