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Тарифи служать важливим регулятором економічних програм на рівні
як держави, так і безпосередньо на місцях. Правові можливості місцевої
влади в цій сфері досить обмежені, але все ж вони визначають важелі впливу
на проведення господарської діяльності житлово-комунальних господарств і
громадян.
Грошові засоби, які поступають в місцеві бюджети за рахунок тарифів
на житлово-комунальні послуги на перший погляд здаються незначними
порівняно з іншими податками і відповідними цінами. Але цей погляд не
відповідає дійсності. Зв'язок між ними полягає в тому, що будь-яка житловокомунальна послуга повинна бути оплачена постачальнику повністю. При
цьому самому постачальнику житлово-комунальних послуг в принципі
однаково, хто платить йому за житлово-комунальні послуги. В цьому
випадку податки і тарифи служать об’єднаними посудинами. Чим в більшій
мірі тарифи на житлово-комунальні послуги покривають витрати на їх
надання, тим менша потреба міських бюджетів у бюджетних засобах.
Регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги на місцевому
рівні можливе в якості управління ним місцевого замовлення. Суб’єкт
України може передати у відання місцевого утворення частину функцій по
регулюванню тарифів на житлово-комунальні послуги.
Взятий склад тарифів означає часткову або повну заміну бюджетних
важелів регулювання господарської діяльності адміністративним.
Однак в деяких випадках також визначає прямі втрати для місцевого
бюджету в багатьох господарських суб’єктах, чиї тарифи адміністративно
обмежені. Тому в кожному випадку державного і територіального
регулювання тарифів необхідно підходити з великою обережністю,

