
Перелік регуляторних актів  прийнятих  Коломийською  міською радою та 

виконавчим комітетом протягом 2010  р.  
  

    1. “Про внесення доповнення до рішення міської ради від 25.11.2009 р. № 2403 -

43/2009”рішення сесії міської ради  від 22.01.2010 № 2522-46/2010.”Внесення змін до 

рішення  від 07.05.2008 № 1163-27/2008 “Про нову редакцію Положення про проведення  

конкурсів на укладання  договорів  оренди комунального майна  територіальної громади  

м.Коломиї””. 

      Рішення:”Вільний голос” від 02.02.2010 року. 

       

     2. “Про внесення доповнення до рішення міської ради від 25.11.2009 р. № 2403 -

43/2009”рішення сесії міської ради  від 26.02.2010 № 2535-47/2010.””Про внесення  змін 

до рішення  міської ради  від 29.09.2009 № 2247-42/2009” Про внесення  змін і доповнень 

до  Положення  про  цільовий  фонд соціально-економічного  розвитку міста ”. 

      Рішення:”Вільний голос” від 05.03.2010 року. 

  

    3. “Про внесення доповнення до рішення міської ради від 25.11.2009 р. № 2403 -

43/2009”рішення сесії міської ради  від  05.05.2010 № 2745-50/2010 “Про затвердження  

ставок  земельного  податку  по м. Коломиї”. 

Рішення: ”Коломийський вісник” від  06.05.2010 року, число 44-45 (3465). 

  

  

4. “Про внесення доповнення до рішення міської ради від 25.11.2009 № 2403-43/2009 / 

рішення  сесії  міської  ради  від  21.10.2010 № 3034-52/2010                         

“Про погодження  тарифів на  паркування транспортних засобів у м. Коломиї”. 

Рішення : опубліковане  на  веб -  порталі. 

  

5. ”Про встановлення тарифів на послуги комунального підприємства “Лазня””, рішення  

виконавчого  комітету  від  26.01.2010 р. № 16. 

Повідомлення про оприлюднення: “Вільний голос” від 11.12.2009 року. 

Оприлюднення  проекту  та 
аналізу регуляторного  впливу: на  веб- сторінці. 

Рішення: “Вільний голос” від  02.02.2010 року. 

  

6. ”Про встановлення тарифів на послуги водопостачання  та водовідведення”, рішення  

виконавчого  комітету від 25.03.2010 № 67. 

Повідомлення про оприлюднення:“Коломийський вісник”від 12.02.2010р. 

число 14-16 (3444). 

Оприлюднення  проекту  та 
аналізу регуляторного  впливу: “Коломийський вісник”від 19.02.2010 р. 

Число 17-18 (3446). 

Рішення: “Коломийський вісник” від 01.04.2010 р. № 32-33 (3459). 

  

7. “Про коригування діючого тарифу на послуги з утримання  будинків та прибудинкових 

територій затвердженихрішенням виконавчого  комітету  від 24.06.2008р. №178”, рішення 

виконавчого комітету від 30.03.2010 р. 

Повідомлення про оприлюднення: “Вільний голос” від 23.02.2010 року. 

Оприлюднення  проекту  та 
аналізу регуляторного  впливу: “Вільний голос” від 26.02.2010 року. 

Рішення: “Коломийська  правда” від 02.04.2010 № 13 (73) 

  



8. ”Про затвердження тарифів на ритуальні послуги”, рішення виконавчого комітету від 

14.04.2010 № 92. 

Повідомлення про оприлюднення:“Коломийський  вісник” від 19.02.2010р. 

число 17-18 (3446). 

Оприлюднення  проекту  та 
аналізу регуляторного  впливу: “Коломийський  вісник” від 26.02.2010 р. 

Число 19-21 (3448). 

Рішення: “Коломийський  вісник” від 28.04.2010 р. № 114. 

  

9. ”Про встановлення  розмірів ставок  єдиного податку” рішення  сесії міської ради від 

08.04.2010 року № 2638-48/2010 р. 

Повідомлення про оприлюднення: “Вільний голос” від 04.02.2010 року. 

Оприлюднення  проекту  та 
аналізу регуляторного  впливу: “Вільний голос” від 12.02.2010 року. 

Рішення: “Вільний голос” від  24.04.2010 року. 

  

10. ”Про нову редакцію Положення  про проведення  конкурсів на укладання договорів 

оренди  комунального майна територіальної громади міста Коломиї, 

затвердженого  рішенням міської ради від 07.05.2008 № 1163-27/2008” рішення сесії 

міської ради  від 29.04.2010 року № 2718-50/2010. 

Повідомлення про оприлюднення: “Вільний голос” від 12.03.2010 року. 

Оприлюднення  проекту  та 
аналізу регуляторного  впливу: веб-сторінка. 

Рішення: веб-сторінка. 
  

11.“Про внесення змін до Положення про цільовий фонд соціально-економічного 

розвитку  міста”, рішення сесії Коломийської міської ради від 08.07.2010 року №  2865-

51/2010 року. 

Повідомлення про оприлюднення: “Вільний голос” від 12.03.2010 року. 

Оприлюднення  проекту  та 
аналізу регуляторного  впливу: веб-сторінка. 

Рішення: “Коломийська Правда” (від 16.07.2010 року), веб-сторінка. 

  

  12. “Про  затвердження  плану  діяльності  з  підготовки  проектів регуляторних  

актів  на  2011  рік» рішення  міської ради № 38-2 / 2010  від 
 24.12.2010 року (рішення сесії  міської ради). 

Оприлюднено:  На  веб - порталі  міської ради. 

 


