
ПРОТОКОЛ  

громадських слухань з питання: 

«Про    перелік   платних   послуг та цін  на них, що  виконуються архівним 

відділом міської  ради» 
         

 

13 березня 2018 року                                            Міська рада, зал засідань 

16:00 год.                      

                                       
 

Головуючий: Т. Кухтар – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 
На громадських слуханнях присутні꞉  19 осіб. 

У громадських слуханнях брали участь: начальники та працівники відділів 

міської ради, депутат міської ради VII скликання Т.Боднарук, громадський 

активіст М.Рогів. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. «Про    перелік   платних   послуг та цін на них, що виконуються 

архівним відділом міської ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий: Т. Кухтар – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 
Повідомив, що  метою залучення територіальної громади до розгляду 

питання «Про    перелік   платних   послуг та цін  на них, що  виконуються 

архівним відділом міської  ради», відповідно до ст. 34 та ч. 1 ст. 35 Закону 

України «Про Національний архівний Фонд і архівні установи» (зі змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними 

установами, що утримуються за  рахунок бюджетних коштів» (зі змінами) та 

Положення про архівний відділ  Коломийської міської ради, затвердженого 

рішенням міської ради від 27 січня 2015 року № 2031-49/2015, керуючись ст. 13 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та відповідно до 

розпорядження міського голови від 27.02.2018 р. №55-р сьогодні скликано 

громадські слухання. 

Запропонував наступний регламент:  

Для  інформації з даного питання − до 10 хвилин; 

Для виступів  – до 5 хвилин; 

На запитання і відповіді – до 3 хвилин; 

 

Пояснив, що до цього часу архівний відділ міської ради здійснював 

надання платних послуг затверджених рішенням виконавчого комітету міської 

ради у 2008 році.  

Надав слово начальнику архівного відділу міської ради Андріяшко Оксані 

Миколаївні. 

О.Андріяшко − начальник архівного відділу міської ради 
Коротко обґрунтувала право архівного відділу на встановлення платних 



послуг згідно чинного законодавства (постанови Кабінету Міністрів України від 

07 травня 1998 року № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися архівними установами, що утримуються за  рахунок 

бюджетних коштів» (зі змінами) та Положення про архівний відділ  

Коломийської міської ради). Проінформувала, що затвердивши даний перелік 

платних послуг, з'явиться можливість цілком покрити видатки архівного відділу. 

Головуючий: Т. Кухтар – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

Доповнив, що на даний момент архівний відділ надає лише три платні 

послуги, а у разі затвердження даного переліку платних послуг архівним 

відділом буде надаватися набагато більше послуг, зокрема технічне 

оформлення робіт, послуги з використвання архівних документів, послуги з 

виготовлення копій документів з паперовою основою на копіювально-

розмножувальних апаратах та інші. 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Винести на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської 

ради проект рішення «Про    перелік   платних   послуг та цін  на них, що  

виконуються  архівним відділом міської  ради» в редакції, яку підготував 

архівний відділ міської ради (додається). 

  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – одноголосно 

 

 

 

Керуючий  справами виконавчого комітету                            Т.Кухтар                                    

  

 

 

 


