
Проект рішення міської ради 

 

Від __________ 2018 р.                                                                                         № 1362 

м. Бурштин 

 

Про втрату чинності окремих положень  

рішень міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16  

«Про встановлення тарифів на послуги з утримання  

будинків і споруд та прибудинкових територій»  

та від 27.01.2017 №12/22-17«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 рішення виконавчого комітету від 31.10.2018 № 209 «Про 

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

в частині вартості технічного обслуговування ліфтів», рішення виконавчого комітету від 

31.10.2018 № 207 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення та захоронення 

твердих побутових відходів шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися цінові 

зміни», керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міська рада  

вирішила: 

 

1. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 31.10.2018 № 209 «Про 

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

в частині вартості технічного обслуговування ліфтів», рішення виконавчого комітету від 

31.10.2018 № 207 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення та захоронення 

твердих побутових відходів шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися цінові 

зміни», рішення міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» та рішення міської ради 

від 27.01.2017 №12/22-17 «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»» в частині вартості технічного обслуговування ліфтів та в частині 

вартості послуг з перевезення та захоронення твердих побутових відходів визнати такими, 

що втратили чинність з 01 грудня 2018 року. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

ради з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Т. Попика і 

першого заступника міського голови В. Гулика. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                                В. Гулик 

 

Юридичний відділ 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 


