
ПРОТОКОЛ  

громадських слухань з питання: 

«Про проведення конкурсу з організації та управління рухом міського 

пасажирського транспорту загального користування в Коломийській 

міській об’єднаній територіальній громаді» 

         
20.06.2019 року                                                      Міська рада, зал засідань 

16:00 год.                      

                                       
 

Головуючий: В. Григорук – перший заступник міського голови 

На громадських слуханнях присутні꞉  43 особи. 

У громадських слуханнях брали участь: начальники та працівники 

структурних підрозділів міської ради, представники ГО «Рада старійшин 

м.Коломиї», мешканці міста та представники ЗМІ. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. «Про проведення конкурсу з організації та управління рухом 

міського пасажирського транспорту загального користування в 

Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий: В.Григорук – перший заступник міського голови 

 

Повідомив присутніх, що розглянувши лист відділу економіки, 

інвестиційної політики та енергозбереження від 06.06.2019 р. 

№116/02.8-44, з метою залучення на конкурсних засадах суб'єкта 

господарювання для виконання функцій з організації та управління 

рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників, 

впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення 

пасажирських перевезень, відповідно до ст.7 Закону України «Про 

автомобільний транспорт», п.10 Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2008р. №1081, п.39 Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та відповідно до розпорядження міського голови від 06.06.2019 р. 

№202-р сьогодні скликано громадські слухання.  
 

Запропонував встановити РЕГЛАМЕНТ слухань: 

для  інформації по даному питанню до 10 хвилин; 

для виступів  – до 5 хвилин; 



на запитання і відповіді – до 3 хвилин. 

 

«за» − одноголосно 

 
       Головуючий: В.Григорук – перший заступник міського голови 

Коротко проінформував присутніх про Порядок проведення конкурсу з 

організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального 

користування в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1.Рекомендувати виконавчому комітету Коломийської міської ради 

затвердити проект рішення «Про проведення конкурсу з організації та 

управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування 

в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді». 

 

«за» − одноголосно 
 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                   В.Григорук                                    

  

 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст  

організаційного відділу                                                            Я.Липка 

міської ради 


