
Перелік  регуляторних    актів     прийнятих   Коломийською  міською радою та 

виконавчим  комітетом  протягом   2009  року. 
  

1."Про  внесення   доповнення   до  рішення  міської  ради   від  26.11.2008 № 1597 -33 

/2008 " від  18.03.2009 № 1919-38/2009  року. (доповнення  до  плану) (рішення сесії  

міської ради) 

"Про   затвердження  Регламенту   організації  та  проведення  конкурсів  на  

перевезення  пасажирів  в  м. Коломиї". 

Оприлюднено  рішення: "Коломийський  вісник"   від  27.03.2009 року  число 29-30 

(3328). 
  

2. Про  затвердження  тарифів   надання   ритуальних  послуг», від  28.04.2009  №  114. 

(рішення виконавчого  комітету). 
Повідомлення  про  оприлюднення : "Коломийський  вісник"  від 20.03.2009 року  число 

27-28 (3325).  

Проект  рішення: "Коломийський  вісник"   від 27.03.2009 р. число 29-30 (3328). 

Аналіз  регуляторного  впливу: "Коломийський  вісник"   від 27.03.2009 р. число (29-30 

(3328)). 

Оприлюднено   рішення: "Коломийський  вісник"   від  08.05. 2009 р. Число 43-44 (3341). 

  

3. Про  внесення  доповнення   до  рішення   міської  ради від 26.11.2008 № 1597 -

33/2008" від 20.05.2009 № 1992-40/2009. (доповнення  до  плану) 

"Про  внесення   доповнення  до  рішення   міської  ради  від  31.10.2006 № 264 "Про  

створення   цільового   фонду   соціально – економічного  розвитку  міста  Коломиї"". 

(рішення  сесії міської ради) 

Оприлюднено  рішення: " Вільний  голос" від  22.05.2009 року. 
  

4."Про Регламент  організації  та  проведення  конкурсів  на  перевезення   пасажирів  в  м. 

Коломиї"  від   26.05. 2009  № 142 (рішення виконавчого комітету). 

Повідомлення  про оприлюднення : "Коломийський  вісник"  від 27.03.2009 року (число 

29-30 (3328)).  

Проект  рішення: "Коломийський  вісник"   від  03.04.2009 р. число 32-33 (3330) 

Аналіз  регуляторного  впливу: "Коломийський  вісник"   від 03.04.2009 р. число 32-33 

(3330)  повідомлення  про  розміщення   проекту  та  аналізу   регуляторного  впливу   на  

веб  сторінці   Коломийської  міської  ради. 

Оприлюднено  рішення: " Вільний  голос" від  05.06.2009  року. 

  

5. "Про встановлення тарифів на  послуги  водопостачання  та  водовідведення " від  

23.06.2009 року  № 170. (рішення виконавчого комітету). 

Повідомлення  про  оприлюднення : "Коломийський  вісник"  від  08.05.2009 р. число 43-

44 (3341). 

Проект  рішення: "Коломийський  вісник"   від  15.05.2009 р. число  (46-48) 

Аналіз  регуляторного  впливу: "Коломийський  вісник"   від 15.05.2009 р. число 46-48. 

Оприлюднено  рішення: "Коломийський   вісник" від  26.06.2009 року число  55-56 (3353). 

  

6. «Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  26.03.2008 № 1108-26/2008» від 

24.06.09 № 2086-40/2009 року. (рішення  міської  ради). 

Оприлюднено  рішення: 03.07.2009 року в  газеті  «Вільний  голос». 

  

7. Про  внесення  доповнення   до  рішення   міської  ради  від  26.11.2008  № 1597 -

33/2008" від  29.07.2009 № 2201-41 / 2009.  (доповнення  до  плану) 



«Про  погодження  тарифів  на  послуги  водопостачання  по  Івано- Франківській  

дистанції  водопостачання ДТГО «Львівська  залізниця» на 2009 рік». 

Оприлюднено  рішення: на  веб – сторінці. 
  

8. «Про  погодження  тарифу  на  послуги  водопостачання, що  надає  Івано – 

Франківська  дистанція  водопостачання  в м. Коломиї», рішення  № 284 від 27.10.2009 

року. (рішення виконавчого  комітету). 

Повідомлення  про  оприлюднення : "Коломийський  вісник"  від  07.08..2009 р. число 70-

72 (3369). 

Проект  рішення: "Коломийський  вісник"   від  14.08.2009 р. число 73-75 (3372). 

Аналіз  регуляторного  впливу: "Коломийський  вісник"   від 14.08.2009 р. число 73-75 

(3372). 

Оприлюднено  рішення: "Коломийський   вісник" від  06.11.2009 р. Число 108-110(3404). 

  

9. «Про  внесення  змін  і доповнень  до  Положення  про  цільовий  фонд  соціально – 

економічного  розвитку  міста», рішення № 2247-42/2009 від 29.09.2009  року. (рішення 

сесії міської ради). 
Повідомлення  про  оприлюднення : "Вільний  голос"  від  14.07.2009 р. № 48 

Проект  рішення  та  аналіз  регуляторного впливу  розміщено  на веб – порталі. 

Оприлюднено  рішення: "Коломийський   вісник" від  10.10.2009 року число   96-98(3393). 

  

10. “Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2009 № 2247-

42/2009”, рішення№ 2347-42/ 2009 від 21.10.2009(рішення сесії міської ради ) 

 Повідомлення  про оприлюднення : - 

     Проект  рішення  та  аналіз  регуляторного  впливу : розміщено на веб- порталі. 

     Оприлюднено  рішення: на веб- порталі. 

  

11. «Про внесення змін і доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами  та 

порядку надання розповсюджувачам   зовнішньої  реклами   у  тимчасове   користування  

місць, що перебувають  в  комунальній  власностсове   користування  місць, що 

перебувають  в  комунальній  власності  для  розміщення  спеціальних  конструкцій  у 

місті  Коломиї», рішення  № 2346-42/ 2009  від 21.10.2009 року  (рішення сесії  міської  

ради). 
Повідомлення  про  оприлюднення : "Вільний  голос"  від  14. 07.2009 р. № 48. 

Проект  рішення  та  аналіз  регуляторного впливу  розміщено  на веб – порталі. 

Оприлюднено  рішення: на веб - порталі. 

  

12.«Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів  регуляторних актів на 

2010 рік» рішення № 2403 від 25.11.2009 року. 

Оприлюднено  рішення : в « Коломийському  віснику» від  04.12. 2009 року та на  веб 

– порталі. 

 


