
Громадські слухання 
які пройшли  відповідно до розпоряджень міського голови у 20__році. 

  

№ 

п/п 
Назва проекту рішення 

№  та дата 

розпорядження  

міського  голови 

Дата 

проведення громадських 
слухань та  дата 

оприлюднення в засобах  

масової  інформації  та 

НТК. 

2016 

1 1. Про порядок встановлення 

вивісок у місті Коломиї 

№104-р 

від 

23.03. 

2016р. 

28.03.2016р. (15-00) 
оприлюднено оголошення на 

веб-сайті Коломийської 

міської ради та в соцмережі 

Facebook 

2 2. Про нову редакцію 

Положення про цільовий 

фонд соціально-

економічного розвитку та 

про пайову участь (внесок) у 

створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури 

міста Коломиї” 

№237-р 

від 

20.07. 

2016р. 

09.08.2016р. (16-00) 
оприлюднено оголошення на 

веб-сайті Коломийської 

міської ради та в соцмережі 

Facebook 

3 3. Про затвердження порядку 

та умов організації і 

проведення конкурсів з 

перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах 

загального користування в м. 

Коломиї. 

№256-р 

від 

15.08. 

2016р. 

22.08.2015р. (15-00) 
оприлюднено оголошення на 

веб-сайті Коломийської 

міської ради та в соцмережі 

Facebook 

4 4. Про затвердження умов 

проведення конкурсу з 

визначення робочого органу 

№256-р 

від 

15.08. 

2016р. 

22.08.2015р. (15-00) 
оприлюднено оголошення на 

веб-сайті Коломийської 

міської ради та в соцмережі 

Facebook 

2015 

1 1. Про коригування діючого 

тарифу на послуги  із 

захоронення твердих 

побутових відходів. 

№38-р 

від 06.03.2015р. 
11.03.2015р. (15-00) 

оприлюднено оголошення 

по радіо “Сяйво” та НТК в 

період з 09 по11 березня 

2015 року 

2 2. Про встановлення тарифів 

на перевезення пасажирів у 

міському сполученні. 

№60-р 

від 26.03.2015р. 
02.04.2015р. (15-00) 

оприлюднено оголошення 

по радіо “Сяйво” та НТК в 

період з 30.03. по 02.04. 

2015року 

3 3. Про встановлення тарифів 

на послуги з вивезення 

твердих побутових відходів 

Філією “АВЕ Коломия” ТОВ 

№95-р 

від 27.05.2015р. 

09.06.2015р. (15-00) 
оприлюднено оголошення 

по радіо “Сяйво” та НТК в 

період з 03 по 08 червня 



“АВЕ Івано-Франківськ” 2015 року 

4 4. Про запровадження плати 

за землю 

№115-р 

від 19.06.2015р. 

22.06.2015р. (15-00) 
оприлюднено оголошення 

по радіо “Сяйво” та НТК в 

період з 19 по 21 червня 

2015 року 

5 5. Про встановлення тарифів 

на послуги з вивезення та 

захоронення твердих 

побутових відходів (для 

населення приватного 

сектора та юридичних осіб 

(інших споживачів)) 

№136-р 

від 23.07.2015р. 
27.07.2015р. (15-00) 

оприлюднено оголошення 

по радіо “Сяйво” та НТК в 

період з 19 по 21 червня 

2015 року 

6 6. Про затвердження тарифів 

надання ритуальних послуг 

для КП “Коломийська міська 

ритуальна служба” 

№196-р 

від 28.10.2015р. 
26.11.2015р. (15-00) 

оприлюднено оголошення 

по радіо “Сяйво” та НТК в 

період з 23 по 25 листапада 

2015 року 

2014 

1 
  

1.  Про встановлення тарифу 

на парку- вання 

транспортних засобів в 

м.Коломиї. 

2.  Про затвердження 

Порядку розміщення 

тимчасових споруд під час 

проведення ярмарок, 

державних та місцевих 

заходів на строк проведення 

таких заходів у місті 

Коломиї. 

3.  Про запровадження 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки в місті Коломиї, в 

новій редакції. 

4. 

4.1. Про затвердження 

Положення про центр 

надання адміністративних 

послуг Коломийської міської 

ради в новій редакції. 

4.2. Про затвердження 

регламенту центру надання 

адміністративних послуг 

Коломийської міської ради в 

новій редакції. 

4.3. Про затвердження 

переліку адміністративних 

послуг Коломийської міської 

ради в новій редакції. 

№ 39-р від 05.03. 

2014 року 
  

  

  

  

  

12 березня 2014 року (16-

00) Оприлюднено: 

на веб-порталі міської 

радиз 07.03.2014 року. 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК в період з 

08.03.2014 р. по 12.03.2014 

р. 

  

  



2 1.    Про встановлення 

тарифів на перевезення 

пасажирів автомобільним 

транспортом. 

  

№ 84-р від 22.04. 

2014 року 
  

29 квітня 2014 року (15-00) 
Оприлюднено: 

на веб-порталі міської ради з 

25.04.2014 року. 

Оголошенняпо радіо 

“Сяйво” та НТК в період з 

25.04.2014р. по 29.04. 2014 

р. 

3 1.    Про коригування 

тарифів на послуги з 

захоронення побутових 

відходів. 

  

Про коригування діючого 

тарифу на послуги з 

утримання будинків та при- 

будинкових територій 

затвердженого рішенням 

виконкому від 29.06.2911 

№197, від 30.03.2010 № 87, 

від 24.06.2008 № 178. 

№ 87-р від 07.05. 

2014 року 

15 травня 2014 року (15-

00) Оприлюднено: 

на веб-порталі міської ради 

з12.05.2014 року. 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК в період з 

12.05.2014 р. по 15.05.2014 

р. 

4  1. Про визначення обсягу 

пайової участі в утриманні 

об´єктів  благоустрою. 

  

2. Про встановлення  

розміру допомоги  на 

поховання 

№ 159-р від 22.10. 

2014 року 
  

30 жовтня 2014 року (15-

00) Оприлюднено: 

на веб-порталі міської ради з 

23.10.2014 року. 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК в період з 

25.10.2014 р. по 30.10.2014 

р. 

  

5. 1. Про  Порядок 

встановлення вивісок у м. 

Коломиї 

№ 167-р від 05.11. 

2014 року 

10 листопада 2014 року (15-

00) Оприлюднено: 

на веб-порталі міської ради з 

21.08.2012 року. 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК в період 

з 06.11.2014 р. по 10.11.2014 

р. 

2013 

1 1.Про затвердження правил 

утрима-ння тварин у місті 

Коломиї. 

  

2.Про затвердження 

Порядку  проведення  

конкурсу на надання послуг 

з вивезення  побутових 

відходів  та оголошення  

конкурсу  визначення  

виконавця послуг  з 

вивезення  побутових 

відходів.  

№ 224-р 
від 30.10. 2013 року 

  

05 листопада 2013 року (14-

00) 
Оприлюднено: 

на веб-порталі місь-кої ради  

з  31.10.2013 року. 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК  в  період  з 

01.11.2013р. по 05.11. 2013 

р. 



2 1. Про внесення змін до 

Положення  про  цільовий 

фонд  соціально-

економічного розвитку та 

про пайову участь (внесок) у 

створенні і розвитку  

інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м 

№ 255-р 
від 10.12. 

2013 року 

17 грудня  2013 року  (16-

00) 
Оприлюднено: 

на веб-порталі місь-кої ради  

з  12.12.2013 року. 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК  в  період  з 

14.12.2013р. по 17.12. 2013 

р. 

2012 

1 1. Про внесення змін і 

доповнень до Правил 

розміщення зовнішньої 

реклами та порядку надання 

розповсюджувачам 

зовнішньої реклами  у 

тимчасове  користування 

місць, що перебувають в 

комунальній власності для 

розміщення спеціальних 

конструкцій  по м. Коломиї. 

2. Про запровадження 

обмежень  торгівлі 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами по м. 

Коломиї. 

3. Встановлення мінімальної 

вартості місячної оренди 1 

квадратного метра  загальної 

площі за нерухоме майно 

суб’єктів господарювання. 

4. Про порядок організації та 

проведення конкурсів по 

перевезенню пасажирів на 

автобусних маршрутах 

загального користування  м. 

Коломиї. 

№ 20 - р 
від 03.02.  2012 

року 

10 лютого 2012 року (14-00) 
Оприлюднено: 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК  в  період  з 

07.02.2012 р. по 09.02. 2012 

р. 

  

2 1. Про затвердження правил 

торгівлі на ринках  міста 

Коломиї. 

2.Про встановлення тарифів 

комунального  підприємства  

“Лазня” 

3. Про затвердження 

Положення про розміщення 

телекомунікаційних  мереж в 

об’єктах комунальної 

власності  м. Коломиї. 

№ 63-р 
від 15. 03. 2012 

року. 
  

21 березня  2012 року (15 - 

00) 
Оприлюднено: 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК  в  період  з 

15.03.2012 р. по 20.03. 2012 

р.  



3 1. Про затвердження 

Положення про розміщення 

телекомунікаційних мереж в 

об’єктах комунальної 

власності м. Коломиї. 

№ 97- р 
від 09. 04. 

2012 року. 

24 квітня  2012 року  (15-

00) 
Оприлюднено: 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК  в  період  з 

19.04.2012 р. по 23.04. 2012 

р. 

4 1.Про затвердження Порядку 

при-своєння та зміни  

поштових  адрес об´ 

об´єктам нерухомого майна 

міста Коломиї. 

2.Про встановлення  

вартості  тарифу 

за надання послуг з 

приватизації  квартир  в м. 

Коломиї. 

3. Про нову редакцію 

Положення  про цільовий 

фонд соціально – 

економічного  розвитку м. 

Коломиї. 

  

№ 216 - р 

від  04.09. 

2012 року. 
  

12 вересня 2012 року (15-

00) 
Оприлюднено : 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК в період з  

10.09.2012р. по 12.09.2012 р. 

5 1. Про нову редакцію 

Положення про цільовий 

фонд соціально-

економічного розвитку та 

про пайову участь (внесок) у 

створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури 

міста Коломиї 

№ 306 - р 

від  06.12.2012 року 

  

17 грудня 2012 року (15-00) 
Оприлюднено : 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК в період 

з 14.12.2012 р. 

по17.12.2012 р. 

2011 

1 

  

  

2 

Про запровадження  

місцевих  зборів. 

  

  

Про встановлення тарифу на 

паркування. 

№ 8 - р 
від 13.01.  2011 

року 

24 січня 2011 року (15-00) 
Оприлюднено   в газеті 

“Коломийська правда” від 

21.01. 2011 року. 

Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК  в  період  

з 21.01.2011 р. по 24.01. 2011 

р. 

3 

  

  

4 

Про встановлення тарифів 

на  перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом. 

  

Положення про цільовий 

фонд  соціально-

економічного  розвитку. 

№ 63 -р 

від  10.03. 2011 

року 
  

  

18 березня 2011 року. (15-

00) 
Оголошення  по радіо 

“Сяйво” та НТК в період 

з 15.03.2011 р. по  17.03. 

2011 р.  

5 Про встановлення розмірів 

ставок  єдиного податку для 

суб'єктів підприємницької 

діяльності - фізичних осіб. 

№ 118 – р 

від  12.04. 2011 

року 

19 квітня 2011 року  (15-00) 
Оголошення  по радіо 

“Сяйво” та НТК в період 

з 15.04.2011 р. По 18.04.2011 



6 

  

7 

Про запровадження податку 

на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки. 

Про коригування діючого 

тарифу на послуги з 

утримання будинків та 

прибудинкових територій 

затвердженого рішеннями 

виконкому від 30.03.2010 р. 

№ 87 та від 24.06.2008 р. № 

178. 

№ 175 – р 
від 09.06.2011 року 

24 червня 2011 року (15-00) 
Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК в період з 

18.06.2011 р. По 23.06. 2011 

р. 

“Вільний голос”від 

17.06.2011 р. 

  

8 Про внесення змін в рішення 

міської ради від 18.06.2008 

року №1240-29/2008 “Про 

правила паркування та 

стоянки  транспортних 

засобів у м. Коломиї”. 

№ 226 – р 
від 10.08.2011 року 

17 серпня 2011 року  (16-

00) 
Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК в період з 

13.08.2011 р. по 16.08. 2011 

р. 

9 Про встановлення тарифів на 

послуги водопостачання та 

водовідведення  для 

населення КП 

«Коломияводоканал». 

№ 232-р 

від 17.08.2011 року 

25 серпня 2011 року  (14-

00) 
Оголошення по радіо 

“Сяйво” та НТК в період з 

20.08.2011 р. по 23.08. 2011 

р. 

10 Про встановлення тарифів на 

послуги з вивезення твердих 

побутових відходів ТзОВ 

«АВЕ Коломия». 

№  309-р       

від 14.11.2011 року 

18 листопада 2011 року  

(15-00) 
Оголошення   по радіо 

“Сяйво” та НТК в період з 

15.11.2011р. по 17.11.2011 р. 

11 Про запровадження єдиного 

податку 
№ 342-р 
від 12.12.2011 року 

23 грудня 2011 року (14-00) 
Оголошення по радіо 

“Сяйво” у період з 19.12. по 

22.12.2011 року. 

 


