
ПРОТОКОЛ  

громадських слухань з питань: 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Коломийської 

територіальної громади», «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 

земельного податку», «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

 
 

22 червня 2021 року                                                            МПК «Народний дім» 

16:00 год. 

   

Головуючий: Микола Андрусяк – заступник міського голови 

На громадських слуханнях присутні: 13 осіб. 

У громадських слуханнях брали участь: начальники та працівники 

структурних підрозділів міської ради, жителі Коломийської міської 

територіальної громади. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Коломийської 

територіальної громади». 

2. «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку». 

3. «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки». 

 

Головуючий: Микола Андрусяк – заступник міського голови 

Запропонував встановити РЕГЛАМЕНТ слухань: 

для інформації по даних питаннях – до 10 хвилин 

для виступів – до 5 хвилин 

на запитання і відповіді – до 3 хвилин 

ПРИЙНЯТО 

 

Головуючий: Микола Андрусяк – заступник міського голови 

Надав слово начальнику відділу економіки міської ради Ользі ДУЛЯБІ. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Дуляба повідомила, що проекти рішень «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Коломийської 

територіальної громади», «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 

земельного податку», «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» пройшли висновок 

Антимонопольного комітету, отримавши наступні зауваження та пропозиції:  

 відповідно до ставок земельного податку та податку на нерухоме майно 

необхідно чітко вказати для юридичних осіб, в тому числі фізичних осіб-



підприємців і окремо ставки для фізичних осіб.  

Зауваження були враховані. 

Наголосила, що ставки та пільги залишаються на рівні 2021 року. 

 

Головуючий: Микола Андрусяк – заступник міського голови 

Поставив на голосування проект рішення «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Коломийської територіальної громади». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 13 

проти- 0 

утримались- 0 

 

Головуючий: Микола Андрусяк – заступник міського голови 

Поставив на голосування проект рішення «Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати земельного податку». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 13 

проти- 0 

утримались- 0 

 

Головуючий: Микола Андрусяк – заступник міського голови 

Поставив на голосування проект рішення «Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 13 

проти- 0 

утримались- 0 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії міської ради підтримати проекти рішень 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Коломийської 

територіальної громади», «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 

земельного податку», «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

 

 

 

Заступник міського голови                                                 Микола АНДРУСЯК 

 

Протокол вела: 

головний спеціаліст 

організаційного відділу                                                       Іванна ГОЛИНСЬКА 


