
Перелік регуляторних актів прийнятих 

протягом 2008 року. 
  

1.«Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2006 № 300 «Про затвердження 

Правил розміщення зовнішньої реклами та порядку надання розповсюджувачам 

зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній 

власності для розміщення спеціальних конструкцій у місті Коломиї», від 26.03.2008 № 

1108-26/2008. 

проект рішення та аналіз регуляторного впливу - 01.02.2008 року (число № 13-15 (3158) 

Оприлюдненорішення : 04.04. 2008 року число 40 – 42 (3182) 

  

2.«Про нову редакцію Положення про проведення конкурсів на укладання договорів 

оренди комунального майна територіальної громади 

м. Коломиї», від 07.05.2008 № 1163-27/2008. 

проект рішення та аналіз регуляторного впливу - від 14.03.2008 року (число № 31-33 

(3173) 

Оприлюдненорішення: на веб – сторінці. 

  

3.«Про умови організації та проведення конкурсів на перевезення пасажирів в м. 

Коломиї», від 27.05.2008 № 136. 

проект рішення - від 18.04.2008 року (число № 46-48 (3188) 

аналіз регуляторного впливу від 25.04.2008 року число 49- 51 (3191). 

Оприлюдненорішення: число № 70-72 від 13.06.2008 року. 

  

4.«Про встановлення вартості тарифу за надання послуг з приватизації квартир в м. 

Коломиї», від 27.05.2008 № 154. 

проект рішення та аналіз регуляторного впливу - від 18.04.2008 року число № 46-48 

(3188). 

Оприлюдненорішення : число 67-69 ( 3209) від 06.06.2008 року. 

  

5.«Про внесення змін до рішення міської ради від 05.11.2003 № 567 «Про врегулювання 

питань паркування автотранспорту в м. Коломиї»», від 18.06.2008 № 1241-29/2008. 

проект рішення і аналіз регуляторного впливу - 04.04.2008 року число № 40 – 42 (3182) 

Оприлюдненорішення: число № 76 – 78 (3218) від 27.06.2008 року. 

  

6.«Про правила паркування та стоянки транспортних засобів у місті Коломиї», від 

18.06.2008 № 1240-29/2008. 

( число № 55-57 ( 3197) від 09.05.2008 року – проект рішення продовження в числі газети 

58-60 (3200) від 16.05.2008 року. 

 Оприлюднено рішення : число № 76-78 (3218) від 27.06.2008 року. 

  

  

7. «Про встановлення тарифів на захоронення твердих побутових відходів», від 24.06.2008 

№ 180. 

Повідомлення про оприлюднення: 16.05.2008 року число 58 -60 (3200); 

Проект рішення: 23.05.2008 року число 61-63 (3203), 

Аналіз регуляторного впливу: 30.05.2008 року число 64-66 (3204) Оприлюднено рішення: 

04.07.2008 року число 79 – 81 ( число 3221). 

  

8.«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів», від 

24.06.2008 № 179. 

Повідомлення про оприлюднення: 16.05.2008 року число 58 -60 (3200); 



Проект рішення: 23.05.2008 року число 61-63 (3203), 

Аналіз регуляторного впливу: 30.05.2008 року число 64-66 (3204) Оприлюднено рішення: 

04.07.2008 року число 79 – 81 ( число 3221). 

  

9.«Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та при будинкових 

територій », від 24.06. № 178. 

Проект рішення: від 23.05.2008 року число 61- 63 (3203) 

Аналіз регуляторного впливу: від 30.05.2008 року число 64-66 (3206) 

Оприлюдненорішення: від 04.07. 2008 року число 79 – 81 (3221) 

  

10.«Про затвердження тарифів надання ритуальних послуг », від 24.06.2008 № 177. 

Повідомлення про оприлюднення проведено по телебаченню та радіо «Сяйво». 

Проект рішення: від 23.05.2008 року число 61- 63 (3203) 

Аналіз регуляторного впливу: від 30.05.2008 року число 64-66 (3206) 

Оприлюдненорішення: 04.07.2008 року число 79 – 81 ( число 3221). 

  

  

11.«Про затвердження положення про порядок взаємодії представників місцевих 

дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному 

приміщенні», від 02.07.2008 року № 1304 – 29 /2008. 

Проект рішення: від 23.05.2008 року число 61- 63 (3203) 

Аналіз регуляторного впливу: від 30.05.2008 року число 64 - 66 (3206) 

Оприлюдненорішення: від 11.07. 2008 року число 82 – 84 ( 3224 ) 

  

  

12. "Про встановлення тарифів на послуги комунального підприємства "Лазня"", від 

22.07.2008 № 218. 

Повідомлення про оприлюднення: "Ратуша", випуск 8 (83) 

Проект рішення: 06.06.2008 року число 67-69 (3209) 

Оприлюдненорішення: 01.08.2008 року число (3233) 

  

  

  

13. " Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водо- 

відведення для населення", від 26. 08.2008 року № 244. 

Повідомлення про оприлюднення : 27.06.2008 року число 76 – 78 (3218) проект рішення та 

аналіз регуляторного впливу : від 04.07.2008 року число 79 – 81 (3221). 

Оприлюдненорішення: 29.08.2008 року число 103 – 105 (3245) 

  

14. " Про встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових 

відходів ( для населення приватного сектору, бюджетних організацій та юридичних осіб ( 

інших споживачів))" рішення № 243, від 26.08.2008 року. 

Повідомлення про оприлюднення: відсутнє. 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу: 25.07.23008 року число 88-90 (3230) 

Оприлюдненорішення: 05.09.2008 року число 106 – 108 (3248) 

  

15. " Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 28.07.2006 № 122", від 

13.08.2008 № 1333-30/ 2008. 

Повідомлення про оприлюднення: відсутнє. 

Проект рішення: 30.05. 2008 року число 64-66 (3206) 

Аналіз регуляторного впливу: розміщено на веб- сторінці. 

Рішення: на веб – сторінці. 



  

16. "Про встановлення тарифів за парковку автотранспорту в центральній частині міста 

Коломиї", від 24.09. 08 року № 1398-31 /2008. 

Повідомлення про оприлюднення : відсутнє. 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу: 25.07.2008 року число 88-90 

(3230). 

Оприлюдненорішення: 03.10.2008 року число 118- 120 (3260). 

  

17. "Про затвердження цін на платні послуги, що виконуються архівним відділом міської 

ради", від 28.10.2008 року № 362. 

Повідомлення про оприлюднення : 25.07.2008 року число 88-90 (3230) 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу: 15.08.2008 року число 97-99 (3239). 

Оприлюдненорішення: 14. 11. 2008 року число 92-94 (3262) 

  

18. "Про внесення змін і доповнень до ст. 2 "Ринковий збір" положення "Про місцеві 

податки і збори", затвердженого рішенням міської ради від 02.06.2005 р. № 1604, від 

29.10.2008 № 1501 -32 /2008. 

Повідомлення про оприлюднення : 29.08.2008 року число 103-105 (3245) 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу: 05.09.2008 року число 106-108 (3248). 

Оприлюдненорішення: 07.11.2008 року число 133-135 (3275). 

  

 19. "Про погодження тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом ", від 

14.11.2008 № 364. 

Повідомлення про оприлюднення : 15.08.2008 року, число 97-99 (3275) 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу: 22.08.08 року число: 

100-102 (3242) 

Оприлюдненорішення: 21.11.2008 року число 133-135 (3275). 

  

  

20. "Про внесення доповнення до рішення міської ради від 31.10.2006 № 264" ( фонд 

соціально – економічного розвитку), від 26.11.2008 № 1594-33/ 2008. 

Проект рішення оприлюднено на веб – сайті міської ради. 

Оприлюдненорішення: 05.12.2008 року число 145-147 (3287). 

  

  

21. "Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009рік", від 

26.11.2008 № 1597 – 33 /2008. 

Оприлюдненорішення: 05.12.2008 року число 145 -147 (3287).  

 


