
                                                                                         
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківськоїобласті 
  

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  27 січня  2017 року                                                                                               № 12/22 - 17 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 22.07.2016 р. № 09/15-16  

«Про встановлення тарифів на послуги з  

утримання будинків і споруд та  

прибудинкових територій» 

 

Розглянувши звернення мешканців будинків № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вул. 

Будівельників та будинку № 5 по вул. Енергетиків (вх. лист від 23.11.2016 р. № Ко-1189, від 

25.11.2016 р. № Ко-1207), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», врахувавши рекомендації 

комісій з питань бюджету та економічного розвитку, будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства, законності та етики, міська рада 

 

вирішила : 

 

1. Для будинків № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вул. Будівельників та будинку № 5 по                     

вул. Енергетиків виключити з переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій такі послуги: 

- дератизація; 

- дезінсекція; 

- прибирання території в частині без покриття; 

- поточний ремонт в частині: ремонт покрівель, ремонт козирків, остеклення вікон, 

ремонт вхідних дверей. 

2. На основі виключених послуг, вказаних в пункті 1 даного рішення, внести зміни в Додаток 

№ 1 рішення міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», а саме замінити для зазначених 

будинків зведений розрахунок тарифу на послуги з обслуговування житла на зведений розрахунок 

тарифу на послуги з обслуговування житла, наведений в Додатку 1 даного рішення. 

3. Встановити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

для населення будинків № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вул. Будівельників та будинку № 5 по    

вул. Енергетиків в розмірах згідно Додатку 1 даного рішення з 01.02. 2017 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти голову постійної комісії ради з питань 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Т. Попика та першого 

заступника міського голови В. Гулика. 

 

 

Міський голова                                                                                      Роксолана Джура 
 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 27.01.2017 № 12/22 -17 

 

Зведений 

розрахунок тарифу на послуги з обслуговування житла 

для будинків № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 12 по вул. Будівельників та будинку № 5 по вул. Енергетиків 

 
Адреса Приб. 

тер. 

Вив. 

сміт. 

Приб. 

під. 

Обс. 

ліфт. 

Тариф х. 

в. 

Тариф 

оп. 

Тариф г. 

в. 

Дерат. Дезінс. Димовен. Освіт. 

сх.. 

Енер.ліф Тех. 

обсл. ел. 

мереж 

Біж. рем Тариф 

Будів. 3 0,4337 0,2971 0,0031 0,0000 0,1015 0,2283 0,1015 0,0000 0,0000 0,0000 0,1293 0,0000 1,0782 0,5358 2,9087 

Будів. 4 0,5752 0,3965 0,0031 0,0000 0,1015 0,2276 0,1015 0,0000 0,0000 0,0000 0,1981 0,0000 1,0696 0,5320 3,2051 

Будів. 5 0,4830 0,3473 0,0031 0,0000 0,1015 0,2280 0,1015 0,0000 0,0000 0,0000 0,1442 0,0000 1,0748 0,5343 3,0178 

Будів. 6 0,5641 0,4453 0,0031 0,0000 0,1015 0,2272 0,1015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0733 0,0000 1,0647 0,5298 3,1106 

Будів. 7 0,4996 0,3961 0,0031 0,0000 0,1015 0,2275 0,1015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0913 0,0000 1,0684 0,5315 3,0207 

Будів. 8 0,5593 0,4162 0,0031 0,0000 0,1015 0,2275 0,1015 0,0000 0,0000 0,0000 0,1306 0,0000 1,0679 0,5312 3,1388 

Будів. 9 0,5181 0,2959 0,0031 0,0000 0,1015 0,2279 0,1015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0586 0,0000 1,0737 0,5338 2,9143 

Будів. 10 0,5751 0,4574 0,0031 0,0000 0,1015 0,2276 0,1015 0,0000 0,0000 0,0000 0,1854 0,0000 1,0694 0,5319 3,2530 

Будів.11 0,5010 0,4471 0,0031 0,0000 0,1015 0,2276 0,1015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0749 0,0000 1,0691 0,5318 3,0577 

Будів. 12 0,5197 0,3051 0,0031 0,0000 0,1015 0,2277 0,1015 0,0000 0,0000 0,0000 0,2553 0,0000 1,0701 0,5322 3,1164 

Енер. 5 0,3579 0,4017 0,0071 0,0000 0,0936 0,2421 0,0936 0,0000 0,0000 0,0300 0,1823 0,0000 0,7694 0,6848 2,8625 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                       Богдан Рибчук



Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Бурштинської міської ради 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про встановлення 

тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»» 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається вирішити шляхом державного 

регулювання 

 

Проект рішення Бурштинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій»»  розроблено на основі розгляду звернення мешканців будинків № 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вул. Будівельників та будинку № 5 по вул. Енергетиків (вх. лист від 

23.11.2016 р. № Ко-1189, від 25.11.2016 р. № Ко-1207).  

Рішенням міської ради від 22 липня 2016 року № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» з 01 жовтня 2016 року 

встановлено тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на 1 

кв. м. загальної площі квартири для населення будинків по вул. Будівельників у розмірах: № 3 - 

4,6623 грн., № 4 - 4,8411 грн., № 5 - 4,9802 грн., № 6 – 5,0429 грн., № 7 – 4,9504 грн., № 8 – 5,1302 

грн., № 9 – 4,9815 грн., № 10 – 5,1996 грн., № 11 – 5,0549 грн., № 12 – 5,0693 грн. та для населення 

будинку № 5 по вул. Енергетиків у розмірі 4,4999 грн. Вказані тарифи було розраховано у 

відповідності до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 

2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги». Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій для населення будинків № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вул. Будівельників та будинку 

№ 5 по вул. Енергетиків є одними з найвищих.  

Проект регуляторного акту спрямований на вирішення питань зазначених у зверненні 

мешканців будинків № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вул. Будівельників та будинку № 5 по вул. 

Енергетиків, саме виключення з переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій таких послуг: дератизація, дезінсекція, прибирання території в частині без покриття, 

поточний ремонт в частині: ремонт покрівель, ремонт козирків, остеклення вікон, ремонт вхідних 

дверей, та на зменшення соціального напруження серед населення вказаних будинків. 

 

2. Цілі державного регулювання 

 

Мета даного регулювання – питання інтересів органів місцевого самоврядування, 

підприємства (виконавця послуг) та споживачів, а саме: 

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішення 

питань, пов’язаних із встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій для населення будинків № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вул. 

Будівельників та будинку № 5 по вул. Енергетиків; 

- недопущення росту заборгованості населення перед виконавцем послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій; 

- забезпечення беззбитковості діяльності комунального підприємства; 

- своєчасні розрахунки за спожиту електроенергію, обов’язкових платежів до бюджетів 

усіх рівнів; 

- створення умов для безперебійного надання послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій. 

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей з наведенням аргументів щодо 

переваги обраного способу 

 

І-й спосіб – залишити рішення міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про 

встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» без 

змін. В цьому випадку існує велика ймовірність виникнення заборгованості населення перед 

виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, та зростання 

соціального напруження серед населення вказаних будинків. 



ІІ-й спосіб – прийняття рішення співвласниками багатоквартирних будинків про 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій власними силами. Вирішення проблеми цим способом неможливе через 

відмову співвласників вказаних будинків від таких рішень. 

ІІІ-й спосіб – прийняття рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій»». Даний спосіб є прийнятним, оскільки він забезпечить вирішення 

проблеми і є оптимальним виходом із ситуації, що склалася. 

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми 

 

Вказану проблему планується вирішити шляхом прийняття рішення Бурштинської 

міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про 

встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»». 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного 

акту 

 

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту 

регуляторного акту, пов’язане з його прийняттям. Його впровадження дозволить зменшити для 

населення будинків № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вул. Будівельників та будинку № 5 по вул. 

Енергетиків зведений розрахунок тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, шляхом виключення з переліку послуг з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій вказаних будинків таких послуг: дератизація, дезінсекція, 

прибирання території в частині без покриття, поточний ремонт в частині: ремонт покрівель, 

ремонт козирків, остеклення вікон, ремонт вхідних дверей.  

 

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття акту 

 

Сфера впливу Користь Витрати 

КП «Житловик» 

Зниження ймовірності виникнення 

заборгованості населення будинків № 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вул. 

Будівельників та будинку № 5 по вул. 

Енергетиків за спожиті послуги з 

утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій. 

Запобігання збитковості підприємства. 

 

Зменшення видів робіт та 

переліку послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій, що 

надаватимуться зазначеним 

будинкам. 

Споживачі послуг 

(населення будинків 

№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 по вул. 

Будівельників та 

будинку № 5 по вул. 

Енергетиків) 

Зменшення витрат на оплату послуг, 

шляхом виключення з переліку послуг з 

утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій таких послуг: 

дератизація, дезінсекція, прибирання 

території в частині без покриття, 

поточний ремонт в частині: ремонт 

покрівель, ремонт козирків, остеклення 

вікон, ремонт вхідних дверей.  

 

Отримання не в повному обсязі 

послуг з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 

територій, необхідних для 

належного санітарно-

технічного стану житлових 

будинків. 

Органи місцевого 

самоврядування 

(Бурштинська 

міська рада) 

Запобігання зростанню соціального 

напруження серед населення будинків № 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вул. 

Будівельників та будинку № 5 по вул. 

Енергетиків. 

 

Зменшення відрахувань до 

державного та місцевого 

бюджету внаслідок зниження 

рівня прибутковості 

підприємства. 

 



7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту 

 

Термін  дії запропонованого регуляторного акту необмежений і чинний до його відміни 

та в випадку внесення змін до діючих тарифів на зазначені послуги. 

 

8. Показники результативності регуляторного акту 

 

Показники, які характеризують результативність дії регуляторного акту: 

- прибутковість чи збитковість підприємства, що надає послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій (тис. грн.); 

- рівень сплати населенням спожитих послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій (%); 

- кількість заяв, звернень чи скарг, які надходять до органу місцевого самоврядування та 

підприємства, що надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

(одиниць). 

 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту 

 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення 

базового та повторного відстеження результативності регуляторного акту. 

Проведення базового відстеження здійснюється протягом одного місяця з дня набрання 

чинності прийнятого регуляторного акту. 

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік після набрання 

чинності прийнятого регуляторного акту. 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись на підставі 

подання необхідних звітів КП «Житловик» та виконавчих органів Бурштинської міської ради. 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального господарства 

і обліку комунального майна Бурштинської міської ради                                                        І. Бандура 

 


